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Achter de cover
Veerle Beckers

Kunstwerkt zet jouw werk graag in 
de kijker. Ook in dit blad. En zelfs op 
de cover. Veerle Beckers leverde met 
haar schilderij ‘Crayons’ het beeld 
voor de cover van dit lentenummer.Crayons, olie op linnen, 30 x 40 cm

AC H T E R  D E  C OV E R V E E R L E  B EC K E R S 

Veerle: ‘Zoals een archeoloog 
opgraaft en afstoft, zo bezorg ik 
oude voorwerpen een nieuw leven 
op doek. Ik schilder voorwerpen 
die zweven tussen heden en 
verleden. Ze bestaan in het hier en 
nu en tegelijkertijd hangt er een 
hele geschiedenis aan ze vast. In 
mijn atelier hangt een post-it met 
een citaat van Herman de Coninck: 
‘Blijven, dat is wat dichters de dingen 
willen laten doen. Tijd stilzetten’. Dat 
geldt ook voor veel schilders, denk ik.  

Gehavende objecten met een verhaal 
en meestal ook met een deukje 
in, trekken me aan. Ik kan me laten 
inspireren door een middeleeuwse 
korte broek die werd opgegraven, 
oude sokken die hun eigenaar al 
lang kwijt zijn. Voor dit schilderijtje 
inspireerde ik me op een foto van een 
vintage zijden sjaaltje.

Ik leg graag vele lagen verf op mijn 
doeken. De onderliggende lagen 
kan je zien als ‘vorige levens’ die 

doorschemeren in het uiteindelijke 
resultaat. De combinatie van een 
gelaagde ondergrond met daarop een 
eenvoudig speels beeld, geeft mijn 
werk een zekere ambiguïteit.

Ik werk alleen met pigmenten die 
schilders ook in de vroegrenaissance 
gebruikten. Het is mijn hommage aan 
meesters als Piero della Francesca 
en Giotto. Ik hou van natuurlijke 
pigmenten die zich laten mengen met 
kalk en waarmee hele mooie fresco’s 
werden gemaakt. Maar voor ‘Crayons’ 
maakte ik een uitzondering. De lijnen 
van het zijden sjaaltje kon ik niet in 
frescotinten schilderen. Ik wilde dat 
de lijnen aan het dansen zouden gaan, 
in felle kleuren.  

‘Crayons’ is een klein schilderij. Ik hou 
van een schilderij op maat van het 
huis: het schilderij bij de kast, boven 
de stoel. Huiskamerformaat.

VEERLE BECKERS 
°1976 
Woont en werkt in Gent.
Volgde een waaier aan 
schildersopleidingen.

De titels van mijn schilderijen zijn 
belangrijk. Een titel kan je leiden of 
misleiden, stemt tot nadenken. Daar 
speel ik graag mee. De kleuren en 
dikte van de lijnen in dit werk deden 
me denken aan kleurpotloden. Dat 
bracht me bij de titel ‘Crayons’, wat 
me wegleidde van het idee van de 
zijden sjaal.

Ik volgde schilderkunst aan Sint-
Lucas in Gent, maar ik ben er niet 
afgestudeerd. Ik voelde me er niet 
gezien. Ik ruilde die studie in voor 
een resem opleidingen met een 
focus op verf, kunst en ambacht. 
Zo ben ik opgeleid als kunstschilder 
in de ateliers van een hogeschool, 
als huisschilder, als schilder van 
fresco’s en in het ambacht van hout- 
en marmerimitaties. Die veelheid 
aan ervaring en technieken bepaalt 
mee het karakter van mijn werk.’
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Mijn favoriet
FRED EERDEKENS - IN THE DIM VOID

In deze rubriek 
vertelt een 
‘vriend(in) van 

Kunstwerkt’ over een beeldend 
werk dat een diepe indruk heeft 
nagelaten. Deze keer: Roos 
Lauwaert. Ze is directeur van 
de Kunstacademie Eeklo, maar 
we kennen haar bij Kunstwerkt 
vooral als enthousiast lid van 
onze Raad van Bestuur.

Roos: ‘Tijdens mijn schooltijd in het 
middelbaar onderwijs maakte ik voor 
het eerst kennis met het werk van Fred 
Eerdekens (°1951). Hij stelde in een galerie 
in Hasselt tekeningen en grafiek tentoon. 
Op dat moment twijfelde ik over verdere 
studies in beeldende kunsten. Deze 
expositie toonde me de veelzijdigheid 
en de mogelijkheden van grafiek. Ik zat 
met de zoon van Fred in de klas. Onze 
gesprekken over het kunstenaarschap 
gaven me het extra duwtje in de rug om 
resoluut te kiezen voor de opleiding Vrije 
Grafiek aan KASK in Gent.

M I J N  FAVO R I E T

Fred Eerdekens werkt met taal, 
materialen, licht en schaduw. 
Hij speelt met semantische 
tegenstellingen en verdraait 
betekenissen. Zijn sculpturale 
werken ontstaan bij gratie van het 
licht. De schaduwen zijn de echte 
beelden. Zijn schijnbaar willekeurige 
stalen krabbels werpen bijzondere 
schaduwen op muren en vloeren. 
Sommige werken, zoals ‘Twijfelgrens’, 
dat opgesteld staat in een veld in 
Borgloon, zijn pas leesbaar als je ze 
vanuit een specifiek standpunt bekijkt.

Het werk van Eerdekens roept 
verwondering op over beeld en taal 
en doet je stilstaan bij de definitie 
van woorden. Het is een spel van 
verschijnen en verdwijnen, semantiek 
en gelaagde betekenissen. In ‘In the 
dim void’ trekt het glas als materie 
alle aandacht naar zich toe. In het 
kleurloze, onzichtbare, ontstaan 
de woorden. Als het licht wegvalt, 
verdwijnt het beeld.

Taal en typografie in de beeldende 
kunst intrigeren me. Zo bewonder 
ik het werk van de Amerikaanse 
kunstenaar Cy Twombly. Ook hij 
gebruikt taal om verbanden te leggen 
tussen klassieke mythologie en 
beeld. Kunst waar woorden beelden 
worden en beelden woorden zijn. Het 
herinnert me eraan hoe getekende 
of geschilderde lijnen hetzelfde 
uitgangspunt kunnen hebben als 
schrijven. Of hoe schrijven een 
schaduw van tekenen kan zijn en 
omgekeerd. Ik kan enorm genieten van 
de kracht van typografie en hoe die 
een kunst op zichzelf is. De zoektocht 
naar de grootte, de vorm, de dichtheid, 
de kleur en de stijl van een letter is elke 
keer opnieuw een uitdaging. 

Fred Eerdekens hanteert dit, net zoals 
Cy Twombly, virtuoos. ‘In the dim 
void’ is daarmee een goed voorbeeld 
van wat men ‘ekphrasis’ noemt: 
beeldende kunst die woorden vindt.’

F R E D  E E R D E K E N S

Fred Eerdekens, In the dim void, 2019, glas, lichtbron

Illustratie: Flore Deman
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Tentotips

T E N TOT I PS

A N T H E A H A M I LTO N

Nummers door de mangel halen en er een nieuwe song mee maken, 
dat is wat in de muziekwereld een mash-up heet. De installatiekunst 
van Anthea Hamilton (°1978) heeft hetzelfde kenmerk. Sculpturen, 
toegeëigende afbeeldingen, tekeningen, fotografie, kledij, film en 
muurschilderingen komen bijeen in de vocabulaire van deze Londense 
kunstenares. Bizarre objecten krijgen een onverwachte bestemming 
in haar assemblages. Schaalvergroting en humor leggen verrassende 
accenten. Hamiltons composities ogen excentriek en raadselachtig.  
Met een lichtvoetigheid dompelen ze je onder in surrealistische settings. 
Een formatie met reuzepompoenen krijgt een schijnbaar onverschillig 
en autonoom leven toegewezen. Een reeks ogen staart met decadente 
lustgevoelens naar de reuzegrote organische kolossen. Het werk van 
Hamilton bezorgt een vernieuwende autonomie aan de dingen, waarbij 
elk voorwerp een potentiële sensuele opwinding krijgt.  

Anthea Hamilton - Mash-up 
M HKA, Antwerpen. Tot 15 mei 2022. 

H U G U E T T E  CA L A N D  

Deze overzichtstentoonstelling vormt een eerbetoon 
aan de manier waarop Huguette Caland (1931-2019) 
traditionele denkpatronen naar haar hand zette. De 
werken van deze Libanese kunstenares zijn ontstaan 
in de slagschaduw van Beiroet of in de marge van 
toonaangevende westerse kunstcentra als Parijs en Los 
Angeles, waar Caland woonde en werkte.

Calands focus lag vooral bij vrouwelijke seksualiteit, het 
lichaam en het verlangen. Haar werk overstijgt taboes en 
put inspiratie uit een surrealistische verbeeldingswereld. 
Delicate pentekeningen tonen verstrengelde lichaamsdelen, 
strelende geliefden en kluwens van menselijke figuren.

WIELS toont honderd werken op papier en doek. Maar 
er vallen ook kaftans, sculpturen en notitieboekjes te 
bewonderen.

Huguette Caland - Tête-à-tête
WIELS, Brussel. Tot 12 juni 2022.

F E L I C I E  D’ EST I E N N E  D’O RV ES

De Franse kunstenares Felicie d’Estienne d’Orves 
(°1979) maakt installaties en sculpturen met licht als 
medium en thema. Haar kunstproject ‘Oeratoom’ is 
een eerbetoon aan de oerknaltheorie van Georges 
Lemaître. Hij lanceerde deze revolutionaire theorie 
over de bigbang in 1931 aan de Leuvense universiteit. 
‘Oeratoom’ vormt de binnenstad van Leuven om 
tot heelal. Het heeft de ambitie om de tijdschaal 
van het heelal visueel te maken op de schaal van 
de universiteitsstad. Op het Rector De Somerplein 
symboliseert een bijzonder sculptuur in de vorm van 
een lichtring het begin van ons universum. Doorheen 
de stad vind je tachtig glanzende bronzen medaillons, 
tussen de straatstenen. Elke plaquette symboliseert 
een sterrenstelsel in het universum. Stappend door 
de straten van Leuven nodigt het werk uit om in het 
universum te wandelen en terug te gaan in de tijd, 
helemaal tot aan het begin van ons verhaal.

Felicie d’Estienne d’Orves - Oeratoom
Leuven, permanent te zien.

Untitled, 1984, kleurpotlood op papier, 76 x 56 cm. Privécollectie

Installation view, The Squash, The Duveen Galleries, Tate Britain, 2018 © Anthea Hamilton/Tate Images. Foto: Seraphina Neville

Medaillon, Leuven. F. d’Estienne d’Orves. © Adagp, Paris, 2022

T E N TOT I PS
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K AS P E R  B O S M A N S

Kasper Bosmans (°1990) sprokkelt boeiende 
verhalen bij elkaar: intrigerende heiligenverhalen, 
obscure familie-anekdotes uit ver vervlogen 
tijden, maar ook cafédiscussies of ambachtelijke 
recepten. Hij haalt de gevonden kronieken uit elkaar 
en verweeft de losse draden tot nieuwe vertelsels. 
Die taferelen brengt hij tot leven in werken in heel 
uiteenlopende technieken en materialen. Hij maakt 
bontgekleurde schilderijen, installaties en sculpturen 
in email, glas, zand en brons. Zijn handelsmerk zijn 
beschilderde houten paneeltjes waarin hij tradities 
als heraldiek of boekverluchting koppelt aan een 
beeldtaal die doet denken aan kinderboeken of logo’s. 

Kasper Bosmans - Husbandry
Wiels, Brussel. Tot 31 juli 2022.

K A R A WA L K E R 

Kara Walker (°1969) vertelt in haar werk over 
de geschiedenis van de slavernij, racisme en 
genderongelijkheid. Zowel de verdrukte als de 
verdrukker komen aan bod in haar werken. Walker 
kiest bewust dubbelzinnige beelden, waarbij de 
grens tussen aanklacht en medeplichtigheid vaag 
blijft. Haar werk is rebels, virtuoos, humoristisch en 
doet soms pijn.

In de ruime zalen van de voormalige wolspinnerij 
in Tilburg toont ze 650 tekeningen en collages.  
De presentatie laat je ronddwalen in het hoofd van 
deze Amerikaanse kunstenares. De werken uit haar 
archief illustreren het voorbereidende denkwerk 
bij haar monumentale installaties. Museum De 
Pont toont naast satirische tekeningenreeksen 
ook enkele animatiefilms, waarbij Walker haar 
inspiratie putte uit haar persoonlijke ervaringen 
als zwarte vrouw.

Kara Walker - A black hole is everything a star longs te be 
De Pont, Tilburg. Tot 24 juli 2022.

Prince McVeigh and the Turner Blasphemies, 2021, videostill, 

collectie De Pont museum

Kasper Bosmans, Legend: Boy Butter, 2021, gouache en 

zilverstift op populier, deel van een drieluik, elk 28 x 21 cm. 

Courtesy of the artist and Gladstone Gallery

Foto: Michel Figuet. © Fondation Thalie

T E N TOT I PS

K I K I  S M I T H
Met een bijzonder artistiek programma 
wil de Brusselse Fondation Thalie de 
plaats van de vrouw in de hedendaagse 
kunstscène verdedigen en het publiek 
bewustmaken voor ecologie. Een 
solotentoonstelling voor Kiki Smith 
(°1954) past perfect in dat plaatje. 

Laten we aandacht hebben voor de 
natuur: dat is wat Kiki Smith al twintig 
jaar uitdrukt in werken waarin ze onze 
kwetsbaarheid, eenzaamheid en twijfels 
toont. De moedergodin is een terugkerend 
icoon in haar oeuvre. Ook figuren als Alice 
in Wonderland, Maria Magdalena en een 
vrouwelijke Christus duiken geregeld op. 

In deze expo brengt Smith een dertigtal 
werken samen, waaronder tekeningen 
en gravuren, sculpturen, wandtapijten 
en keramiek. Deze keer focust ze op 
haar kwetsbaarheid, eenzaamheid en 
twijfels in confrontatie met meedogenloze 
natuurkrachten. Na vijftig jaar artistieke 
arbeid straalt Smiths oeuvre nog steeds 
vurige kracht uit, gedragen door een 
spirituele achtergrond. 

 
Kiki Smith - Inner Bodies
Fondation Thalie, Brussel. Tot 1 mei 2022.

 
Tekst: André De Nys

T E N TOT I PS
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Beeld
D E  K E UZ E  VA N  J O Ë L L E  D U B O I S

K E V I N  
VA N WO N T E R G H E M

z.t.
houtskool, 108 x 72 cm

Kevin: ‘Zoals wel vaker in mijn beelden ging ik in deze 
tekening op zoek naar contrasten, niet alleen in licht 
en donker, maar ook in het afgebeelde. Ik zocht naar 
een spanning tussen de dynamiek van de golven en de 
strakke constructie, die het water begeleidt of belem-
mert. Ik vertrek graag van landschapselementen die 
een zekere vervoering teweegbrengen: wolkenluchten, 
de zee, een berg... Door ze uit hun context te halen, vor-
men ze bouwstenen voor een geconstrueerde setting.
 
Ik gebruikte voor deze tekening houtskool. Dat materiaal 
laat me toe contrasterende, diepe zwarten te creëren, 
maar tegelijk tot heel lichte nuances in de grijswaarden 
te komen. Hoe ik een werk opbouw, hangt sterk af van 
het formaat en het beeld. Soms begin ik van een volledig 
zwart vlak en haal ik er een beeld uit door te wrijven, 
gommen, vegen, zoals in dit werk het geval is. Soms 
werk ik omgekeerd en bouw ik op naar donker toe. Of ik 
gebruik beide werkwijzen binnen één tekening. 

Ton Lemaire vertelt in zijn ‘Filosofie van het Landschap’ 
hoe onze westerse traditie zich kenmerkt door een 
‘ont-tovering’ van het milieu. De geïndustrialiseerde 
samenleving heeft de wereld naar haar hand gezet 
en gedomesticeerd. Dat heeft heel wat destructieve 
gevolgen. Hoewel we als mens niet ongevoelig zijn voor 
de magie van de natuur, hebben we tegelijk de neiging 
om die natuur heel hard te bedwingen en te sturen. 
In mijn tekeningen speel ik met die spanning tussen 
objectivering en romantisering.’ 

Joëlle Dubois (°1990) maakt gedurfde schilderijen, 
vol dubbelzinnigheden, ergens tussen ernst en 
ironie. In een eigenzinnige beeldtaal en met een 
mix van feminisme, obsessie, oppervlakkigheid 
en echtheid geeft ze haar kijk op de verwarrende 
tijdgeest. Op 13 mei 2022 is Radio 1 op bezoek in 
haar atelier voor een live-uitzending van Culture 
Club. Die is gewijd aan ons project Atelier in Beeld. 
Een goede aanleiding om Joëlle te vragen een kijkje 
te nemen op Beeld en er werken te kiezen die haar 
bijzonder aanspreken. Voor Kunstletters koos ze 
werken van Kevin Vanwonterghem en Sophie 
Depoortere. Haar uitgebreide selectie, met ook 
werken van Vanessa Van Meerhaeghe, Bruno 
van Dycke, Sam Ballet en Nico de Kind kan je 
ontdekken op Beeld.

Joëlle Dubois: ‘Het contrast tussen onze 
oeuvres kan niet groter zijn. Maar ik heb Kevins 
werk altijd enorm aantrekkelijk gevonden. Het 
intrigeert me en raakt me emotioneel. Het spel 
van water en licht geven me een melancholisch 
en gewrongen gevoel, maar het brengt ook hoop. 
De diepte die Kevin creëert met louter zwart 

vind ik erg knap. Elke keer als ik dit werk bekijk, 
vallen me andere elementen op. Het heeft iets 
romantisch, maar is ook aangrijpend. Het is 
teder, bijna fragiel door de materiaalkeuze en de 
adembenemende techniek die Kevin hanteert. 
Tegelijkertijd is het woest, maar gevangen in een 
strakke compositie.’

Foto: Simon Vogel

B E E L D



12 13D E  K E UZ E  VA N  J O Ë L L E  D U B O I SB E E L D

S O P H I E  D E P O O RT E R E

Schaal met appelsienen
olie en acryl op canvas, 20 x 20 cm

Sophie: ‘Ik focus in mijn schilderijen 
op het stilleven. Als onderwerpen 
kies ik heel eenvoudige objecten, 
zoals een vaas, een stuk fruit, een 
hoek van een tafel, een plant, of het 
schildersmateriaal zelf. Ik gebruik 
daarbij graag erg opvallende kleuren.

Ik hou van kleur en soberheid, van 
de poëzie van het alledaagse. Ik zoek 
naar een manier om de eenvoud en 
banaliteit te benadrukken van de 
voorwerpen die ik afbeeld. Maar ik wil 
ook de symbolische en inhoudelijke 
betekenis van een object naar 
voor brengen. In de eenvoud van 
voorwerpen zit volgens mij heel veel 
schoonheid en kracht. 

Ik wil de dingen rondom mij 
registreren, vastleggen, het moment 
bevriezen en het gevoel hebben 
dat ik dat perfect kan benaderen 
en weergeven. Misschien verklaart 
dat wel de orde en strikte sfeer van 
de composities in mijn schilderijen. 
Dat leidt ertoe dat ik met een heel 

kritische blik naar mijn eigen werk kijk 
en daardoor heel veel overschilder of, 
zeker in het geval van mijn tekeningen, 
weggooi.

Door dat vele overschilderen krijgen 
mijn werken een gelaagdheid, bevat 
elk doek onderliggende schilderijen. 
Ik werk graag in olie- en acrylverf. De 
ondergronden die ik gebruik variëren 
heel erg, maar ik kies vaak voor 
paneel, canvas en karton.

Ik teken al mijn hele leven, zoals in de 
schoolboeken in de basisschool. Zo 
maakte ik tijdens de les een tekening 
van alle kinderen en de juffrouw 
en het klaslokaal. Toen de juffrouw 
vroeg wat ik opgestoken had van de 
les, kon ik niet antwoorden. Wel wist 
ik nog goed de vorm van de stoelen 
en schoolbanken, welke kleuren de 
muren hadden, welke kleding de 
juffrouw en de leerlingen droegen.’

Joëlle Dubois:
‘De schilderijen van Sophie 
fascineren me door hun eenvoud, 
de grafische stijl en felle kleuren.
Door de eenvoudige beeldtaal en het 
evenwicht in haar kleurcombinaties 
stralen de stillevens rust uit. De 
schilderijen balanceren tussen 
illustratief en abstract. Die 
speelsheid vind ik heel interessant.’
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IN DE ACADEMIE
E R I K  V E R N I E U W E

Zoveel duizenden studenten aan het 
werk in de academie, zoveel creativiteit 
om te ontdekken. We snuisteren 
graag rond in de academies van het 
deeltijds kunstonderwijs op zoek naar 
artistieke verrassingen. Zo ontdekten 
we in Berchem het bijzondere 
eindejaarsproject van Erik Vernieuwe.

Als Erik Vernieuwe in de ontmoetingsruimte van de 
Academie van Berchem zit te werken, trekt hij al snel 
heel wat kijklustigen aan. Hij naait een indrukwekkend 
stuk textiel dat over een grote tafel ligt, uitgespreid 
als een donsdeken. Op deze plek staat textielkunst 
nochtans niet op het programma. Erik volgt keramiek.

Kan je wat meer vertellen over het project waar je 
aan werkt?
Erik:‘Ik maakte meer dan 200 objecten uit keramiek: 
kreeften, artisjokken, worsten, spiegeleieren, noem 
maar op. Mijn man heeft die werken gefotografeerd 
en die afbeeldingen hebben we op stof laten drukken. 
Nu puzzel ik ze allemaal in elkaar. Het eindresultaat 
is dus een mix van keramieken voorwerpen en 
afbeeldingen ervan.

Je interesse voor eten moet wel heel groot zijn. 
Mijn job is foodstyling, dus ik ben dag in dag uit met 
voeding bezig. Ik werk samen met mijn man Kris, die 
(food)fotograaf is. Samen bouwen we constructies 
uit voedsel en fotograferen ze. We maken boeketten 
die volledig zijn opgebouwd uit vleesworst of vazen 
uit groenten. Mensen weten vaak niet meteen wat ze 
zien. Ik doe veel onderzoek naar eten, thuis heb ik een 
hele bibliotheek met boeken over eetcultuur, etiquette 
en tradities. Sinds een jaar of tien ben ik ook bezig 
met research over eten in de kunst. Die interesse 
dringt overal door. Zo betrap ik me erop dat ik bij de 
beenhouwer naar de worsten staar, op zoek naar 
interessante vormen.

I N  D E  ACA D E M I E E R I K  V E R N I E U W E

Ik merk tussen de objecten ook heel wat kreeft op.
Klopt, ook kreeften die op hun rug liggen. Ik vind het een 
bizar beest. En toch is het een luxeproduct, populair als 
kerstdiner. Terwijl we een sprinkhaan of een krekel dan weer 
vies vinden. Ik heb al zoveel kreeften gezien in mijn leven, ik 
maak ze zonder veel nadenken na. Ik gebruik geen foto’s, 
het is ook niet mijn bedoeling om heel realistisch te werken. 
Ik ben geïnteresseerd in meer brutalistische vormen. 
Daarom spreekt het werk van Bernard Buffet me aan. Zijn 
schilderijen van kreeften, peren of citroenen lijken zonder 
veel nadenken gemaakt, heel bruut. Dat intrigeert me.

Naast het luik keramiek komt er bij je project ook veel 
naaiwerk kijken. Waar haal je die handigheid met naald 
en draad vandaan?
Ik heb jarenlang theaterkostuums ontworpen, dus ik heb 
het wel wat in de vingers. Mensen stellen me vaak voor om 
een handje toe te steken, maar ik wil het graag alleen doen. 
Het naaien op zich neemt veel tijd in beslag, maar ook de 
voorbereiding was een hele speurtocht. Ik ging op zoek naar 
de juiste stof, de dikte van de vulling, de juiste belichting 
voor de foto’s. Ja, het is een echt titanenwerk. Maar ik doe 
het heel graag. Ik zie het werk gestaag groeien. Bovendien 
krijg ik positieve reacties, dat helpt natuurlijk ook. De 
docenten stimuleren mij enorm.

Jouw artistiek project in de kijker?
Werk jij aan een bijzonder project aan de academie 
of ken je er één dat je meer dan de moeite waard 
vindt? Mail naar info@kunstletters.be en misschien 
stellen we het voor in een van de volgende 
nummers van Kunstletters.

Tekst: Marianne Sneijers

Foto’s: Kris De Smedt

Je hebt ruime ervaring met vormgeving, 
kostuumontwerp, setdressing, foodstyling. Wat trekt je 
aan in keramiek? 
Ik maakte de keuze voor een opleiding keramiek heel 
intuïtief. Tijdens mijn opleiding banketbakkerij was ik 
gefascineerd door de vormen van deeg of chocolade. Het 
creëren spreekt me aan, iets opbouwen. Dat doe ik nu 
met klei. Ook de onvoorspelbaarheid in deze discipline 
vind ik interessant. Klei doet nooit helemaal wat je wil. 
Het materiaal heeft een eigen karakter. Zo is het ook 
met glazuren en bakken. Je weet nooit echt wat je als 
eindresultaat kan verwachten.’

ERIK VERNIEUWE
°1965
Woont en werkt in Berchem.
Volgt keramiek aan de Academie van Berchem.
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OPGEMERKT
M AT H I L D E  L Â M

Nu en dan duikt op ons 
drukbevolkt platform Beeld 
een werk op dat zo stil lijkt 
dat je er liever fluisterend over 
zou vertellen. De ingetogen 
zelfportretten van Mathilde 
Lâm tonen de zoektocht van 
deze jonge kunstenares met 
deels Vietnamese en Chinese 
roots naar identiteit, naar rust 
en naar de handeling van het 
schilderen zelf.

Mathilde: ‘Ik ben nog niet heel lang aan het 
schilderen. Maar ik kwam als kind al in aanraking 
met schilderkunst. Mijn grootvader was kunst-
schilder en gaf ook les. Bovendien nam mijn 
moeder me heel vaak mee naar exposities. Ze liet 
me veel schilderen en zette me ertoe aan om op 
de meest uiteenlopende manieren creatief bezig 
te zijn. Dat leidde eerst tot interesse in acteren. 
Maar de opleiding aan het conservatorium 
zorgde er vooral voor dat ik mijn passie voor 
theater helemaal verloor. Ik ging Chinees 
studeren en raakte tijdens de coronacrisis -  
heel recent dus - gefascineerd door schilderen.

Ik ontdekte dat schilderen me een enorm gevoel 
van rust en vervulling gaf, wat sterk in contrast 
stond met hoe ik me aan de universiteit voelde. 
Ik stopte dan ook met die opleiding om me 
helemaal toe te leggen op schilderen. Het is me 
ondertussen duidelijk dat ik niet goed functioneer 
in een onderwijsinstituut. Ik volg daarom ook 
bewust geen kunstopleiding. Ik vind het heel fijn 
om van schilderen een heel eigen zoektocht te 
maken. Ik denk dat je mijn leerproces doorheen 
mijn werk kan volgen.
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Daydream, 100 x 80 cm, acryl op canvas
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MIJN ATELIER
Meer dan 1800 kunstenaars staan klaar om de deuren van hun atelier 

open te gooien voor de eerste live-editie van Atelier in Beeld. Grijp op 

13, 14 en 15 mei 2022 deze unieke kans om een kijkje te nemen in de 

werkplek van een kunstenaar. Wij gingen alvast binnenneuzen in de 

ateliers van drie deelnemende kunstenaars.

Ik ben vooral geïnteresseerd in het portret. Ik probeer 
de mens, in zijn maatschappelijke context, al heel lang 
te begrijpen. Portretten zijn daar een uiting van, denk ik. 
Sinds een tijd ligt mijn focus helemaal op het zelfportret. 
Schilderen is een manier om op een kwetsbare manier 
mijn verhaal te delen. 

Mijn schilderijen vertellen over mijn zoektocht naar mijn 
plaats in de maatschappij als half-Aziatisch persoon. 
Ik zoek in mijn werk een balans tussen twee culturen. 
Ik stel het binaire denken over hoe het Westen en het 
Oosten van elkaar gescheiden zouden zijn in vraag en 
toon in mijn werk hoe ze in elkaar overvloeien. Ik wil dat 
graag verder onderzoeken. Zo heb ik onder meer het 
plan opgevat om een paar maanden door te brengen 
in Vietnam. Mijn vader woont er, ik hoop er een atelier 
te vinden en ben benieuwd wat dit ‘back to my roots’-
avontuur kan betekenen, ook voor mijn werk.

MATHILDE LÂM
1998
Woont en werkt in Astene.
Maakt voornamelijk 
zelfportretten.

Ik denk dat mijn interesse in boeddhisme en taoïsme in 
mijn schilderijen tot uiting komt. Ik geloof in het idee dat 
alles met elkaar verbonden is, in elkaar overvloeit. Er is 
een connectie tussen mensen, natuur en alle elementen 
in het universum. Ik vind ook inspiratie bij de traditionele 
Chinese schilderkunst, waarin de band tussen de mens en 
de natuur heel nadrukkelijk aanwezig is.

Ik wil mijn stem gebruiken om het te hebben over 
stereotypen waar je als vrouw mee wordt geconfronteerd. 
Ik denk daarbij vooral aan hoe Aziatische vrouwen als heel 
onderdanig of hypergeseksualiseerd worden voorgesteld. 
Ik wil in mijn werk een ander beeld tonen, weg van die 
objectivering, die ook in de kunst bestaat. Ik vind het heel 
fijn om vrouwen net af te beelden als een soort keizerinnen. 
Niet om ze te tonen vanuit een positie van machthebber, 
maar als sterke persoonlijkheden die leiden vanuit 
zachtheid en liefde en verbinding hebben met de wereld.’

Tekst: Ward Desloovere

Evening Breeze, 70 x 50 cm, acryl op canvas
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Hoe heb je dit atelier op de kop getikt?
Anthony: ‘Mijn atelier bevindt zich in het voormalige 
zwembad van Oostende, vlakbij de dijk. Ongeveer 
een jaar geleden ben ik verhuisd naar deze unieke 
locatie aan zee. Het plaatselijke jeugdhuis heeft hier 
tijdelijk onderdak gevonden. De overige ruimtes staan 
ter beschikking voor jonge kunstenaars. Daarnaast 
is het ook een repetitieruimte voor muziekgroepen. 
Ondertussen is het al mijn derde atelier. Verandering 
van omgeving vind ik goed. Het zorgt voor nieuwe 
ingevingen en inspiratie. Mijn droom is om een plek te 
hebben aan mijn huis om te werken en te exposeren.

Hoe zorg je in jouw atelier voor inspiratie?
Mijn atelier is echt een verzamelplek. Je vindt er alle 
soorten materialen en voorwerpen die ik later kan 
verwerken in een beeldend werk. Ik vind het belangrijk 
om dingen te recupereren, om een voorwerp met een 
verhaal te vereeuwigen in mijn werk. Ik heb niet altijd 
meteen een plan voor ieder object. De patine, vorm 
of kleur van die objecten geven mij nieuwe ideeën. 
Zo vond ik oude handvaten tussen het houtafval op 
mijn werk, die ik meenam. In mijn atelier legde ik 
de link met handen. Zo kwam ik tot het concept om 
oude handvaten van gereedschap te combineren met 
zelfgemaakte handjes. Ook mijn werkplek in het oude 
zwembad geeft me inspiratie, zoals de kleuren en de 
materialen in het gebouw. Ik heb er ook al interessante 
afgedankte dingen gevonden en gebruikt.

Bepaalt de aard van je atelier mee je werk?
Neen, ik denk het niet. De plek waar ik werk doet er 
eigenlijk niet toe. Ik kan net zo goed thuis voor de tv 
kleine figuren boetseren. Het is niet de plaats, maar 
het moment en het gevoel erbij die bepalen hoe ik 
een werk vormgeef. Misschien zou ik mijn ideale 
atelier wel meer inrichten volgens mijn noden: een 
wasbak en keramiekoven in dezelfde kamer, meer 
ruimte om werken te laten drogen. Dat zou me 
toelaten efficiënter te werken. Nu is het krap, maar 
daardoor ook wel erg gezellig.

ANTHONY 
D’HOOP

M I J N  AT E L I E R
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Hoe ziet jouw atelier eruit? 
Manu: ‘Mijn atelier bevindt zich op de 
zolder van ons huis. Die ruimte was een 
rommelkamer die we weinig gebruikten. 
Terwijl mijn vriendin op reis was in Peru 
heb ik de plek stiekem omgevormd tot 
een heel aangenaam atelier. Ik plaatste 
een foto van de opgeknapte kamer 
op Instagram. Die zag mijn vriendin 
verschijnen tijdens haar reis. Ze viel 
bijna van een Peruaanse berg toen ze 
het verschil zag (lacht). De verhuis 
naar dit zolderatelier is een belangrijke 
mijlpaal voor mij: het bepaalde het 
ogenblik dat ik écht ‘volle bak’ ben gaan 
schilderen en tekenen.

Beïnvloedt je atelierruimte verder nog 
je manier van werken?
De ruimte zit onder een schuin dak, 
waardoor ik maar over twee bruikbare 

rechte muren beschik. De ene muur is 
mijn inspiratiemuur: ik pin er foto’s en 
kleine werken van andere kunstenaars 
op vast. Al heb ik eigenlijk nooit gebrek 
aan inspiratie. Ik zit met meer ideeën dan 
tijd om ze uit te voeren. Stress om het 
blanco canvas is me vreemd. De andere 
muur is mijn droogmuur, waar ik natte 
olieverfdoeken hang om enkele weken te 
drogen. Ik schilder snel en veel, dus die 
muur hangt altijd overvol. 
Ik ruim nooit echt op. Ik was mijn borstels 
schoon of stop ze in een glas water en ik 
leg een plastic over mijn schilderspalet, 
om te vermijden dat de verf opdroogt. Ik 
schilder bijna elke dag. Echt opruimen 
heeft weinig zin, merk ik. Eén dag na 
een opruimactie ligt het atelier terug 
helemaal vol met tubes verf, penselen en 
ander schildersmateriaal. →

MANU DE MEY

M I J N  AT E L I E R

ANTHONY D’HOOP
°1993
Woont en werkt in Oostende.
Werkt als leerkracht Kunstvakken.

Wat betekent je atelier voor jou?
Mijn atelier is een toevluchtsoord na een drukke dag. 
Een plek om tot rust te komen en om te doen wat ik het 
liefst doe: mij creatief uiten. Ik hou ervan om in mijn 
atelier te experimenteren met materialen en om nieuwe 
concepten uit te testen. Soms zit ik er gewoon ook wel 
eens om niets te doen, te genieten van de rust of mijn 
werk te bewonderen.

Wat verwacht je van Atelier in Beeld?
Ik hoop mensen te ontmoeten met een gedeelde passie 
voor kunst en hen het verhaal van mijn werk te kunnen 
overbrengen. Van harte welkom!’
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MANU DE MEY
°1965
Woont en werkt in Deurne.
Werkt als webdesigner en 
autodidact kunstenaar.

Zou je nog iets willen veranderen aan je werkplek? 
Ik zou misschien de lichtinval en het uitzicht willen 
aanpassen. Wij wonen naast het Te Boelaerpark in 
Antwerpen, dus in een ideaal scenario zou ik een muur 
vervangen door een glaspartij, om meer van de bomen 
te zien. En ja, een grotere ruimte zou ook wel handig 
zijn, maar bouwtechnisch gezien lukt dat niet.

Is jouw atelier een stille plek, enkel voor jezelf? 
Mijn eerste tentoonstelling was een ‘open huis’-
expo. Bezoekers konden mijn werk en dat van mijn 
vriendin bekijken. Zij is fotografe. Maar iedereen is 
ook op andere momenten welkom. Stil is het hier 
nooit: als ik schilder zet ik altijd muziek op. Tussen 
twee nummers door hoor ik joelende kinderen op de 
speelplaats. Ik woon namelijk naast een basisschool. 
Ook leuk om te weten: aan de kant van de school heb 
ik een muurschildering op mijn gevel geschilderd. Die 
kunnen bezoekers tijdens Atelier in Beeld ook bekijken.

Wat verwacht je van het open atelierweekend? 
Als enkele nieuwe mensen mijn werk ontdekken, ben 
ik al erg tevreden. Ik hoop dat ik interessante en leuke 
babbels heb, en mensen raak met wat ik maak. Ik ben 
benieuwd naar wie langskomt.’

M A N U  D E  M E Y
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Wat voor plek is je atelier?
Nancy: ‘Ik ben hier sinds mei 2021 aan de slag. Ik 
was op zoek naar een groot atelier waar ik me kon 
uitleven. Ik had ontdekt dat ik me wou toeleggen 
op grote installaties. Buren vertelden me over een 
leegstaande fabriek in de buurt. Ik ging er een 
kijkje nemen en raakte met de eigenaar aan de 
praat. De laatste wasdag van de fabriek was in 
april 2004. Sindsdien staat het gebouw leeg. De 
eigenaar is het gebouw nu beetje bij beetje aan het 
ruimen en afbreken. Er komen nieuwe huizen op 
het domein. Tot het zover is, is het mijn werkplek. 

Hoe beïnvloedt dit atelier jouw werk? 
Het ligt hier vol textiel, dat trok mijn aandacht. 
Ik heb altijd iets gehad met oude spullen met 
een verhaal. Oude dingen verzamelen op 
rommelmarkten en uit leegstaande huizen, dat doe 
ik al mijn hele leven. Ik zie nu dat het allemaal een 
link heeft met het dodelijk ongeval van mijn dochter 
22 jaar geleden: die liefde voor kapotte spullen, 
omdat je eigen leven ook enigszins kapot is, en de 
drang om het verleden vast te houden. Maar dan 
op een positieve manier: zoeken naar manieren 
om het verleden te blijven koesteren. Ik ontdekte 
in dit atelier alle ingrediënten voor de volgende 
stap in mijn werk: grote pakketten vol verweerde 
stoffen, jutezakken, hout, ijzer, oude karren, tonnen. 
Alsof deze plek op mij aan het wachten was (lacht). 
Alles is hier een inspiratiebron voor mij, tot aan de 
afgebladderde muren, de oude kisten en de natuur 
die hier en daar binnendringt toe. → 

NANCY 
TAELMAN

NANCY TAELMAN
°1963
Woont en werkt in Olsene.  
Volgde verschillende opleidingen aan de 
academie, momenteel Persoonlijk Artistiek 
Traject Atelier aan de Academie van Harelbeke.
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Is jouw atelier opgeruimd of eerder chaotisch? 
Naar mijn normen is het opgeruimd, maar ik kan 
me voorstellen dat dat voor een buitenstaander 
niet zo is (lacht). Het is een beetje chaos, maar 
ik weet alles liggen. Ik ga met de bakwagen 
naar de hangar waar alle pakketten liggen vol 
oude matrasstoffen. Ik klim met een ladder op 
de pakketten en snij ze open. Meestal zijn ze 
gesorteerd op basis van kleur. Ik breng dan de 
stoffen naar mijn werkplek en sorteer verder.

Hoe ziet een dag in het atelier eruit? 
Het liefst zou ik elke dag komen, maar dat kan 
niet. Ik moet me echt voorbereiden op een dag in 
het atelier. Het is hier niet verwarmd en op veel 
plekken regent het binnen. Maar ik hou van dat 
tikkende geluid. Door rugproblemen werk ik in 
stukjes, nooit een hele dag. Dan zet ik mij in een 
oud zeteltje en laat mijn spieren even ontspannen. 
Mijn atelier is mijn alles, het is een plek die heel 
dicht bij mezelf ligt. Ik zou hier kunnen wonen, 
mocht ik hier een bed, keuken en een beetje 
verwarming hebben. 

Zin om zelf op ontdekkingstocht te gaan? 
Ontdek alle deelnemende ateliers en kunstenaars 
op www.atelierinbeeld.be en trek erop uit op 13, 
14 en 15 mei 2022. 

Tekst: Magalie Lagae

Foto’s: Evenbeeld

Wat verwacht je van Atelier in Beeld? 
Ik zou het fijn vinden als bezoekers mijn atelier 
speciaal uitzoeken en als ze echt geïnteresseerd 
zijn in mijn werk. Ik geef hen graag wat meer 
uitleg bij mijn werk, want er hangt een hele 
geschiedenis aan vast. Mijn werk is het afgelopen 
jaar enorm geëvolueerd en ik voel me klaar om 
het te tonen aan een publiek. Atelier in Beeld 
komt op een ideaal moment.’

Uit de collectie 
van Kunst in Huis

S E L I N  AY D I N O L

De collectie van Kunst in 
Huis doorpluizen staat 
garant voor een avontuurlijke 
tocht langs verrassend 
beeldend werk en veel parels, 
vaak van jong, opkomend 
talent. Claudine Hellweg, 
artistiek leider bij Kunst in 
Huis tipt in Kunstletters een 
kunstenaar met beloftevol 
werk uit die collectie. Deze 
keer: Selin Aydinol.

M I J N  AT E L I E R S E L I N  AY D I N O L
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Abstract of figuratief werken? Voor Selin Aydinol 
blijft het een interessante wisselwerking. In haar 
sobere schilderijen combineert ze verschillende 
technieken. Al koestert ze een grote voorliefde 
voor lakverf.

Selin: ‘Pas in het laatste jaar van mijn studies aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in 
Antwerpen ben ik op een veel abstractere manier 
gaan schilderen. In het begin focuste ik vooral 
op zelfportretten, maar na verloop van tijd wou 
ik een andere richting uit. Ik speelde al een tijd 
met het idee om alleen met lijnen en vormen te 
werken. Want abstract werk, zoals dat van Carole 
Vanderlinden, raakt me doorgaans veel meer.
 
De docenten aan de Academie moedigden vooral 
figuratief werk aan. Het was niet eenvoudig 
om een ander pad te kiezen. Abstract werk lijkt 
simpel, maar het was voor mij een zoektocht om 

een beeld op de juiste manier te benaderen. Ik 
wou graag begrijpen hoe abstractie in elkaar zit 
en hoe je tot een waardevol werk komt. Ik maakte 
snelle en impulsieve werkjes op stukjes papier, 
met een focus op kleuren en vormen. 

In mijn masterjaar ontdekte ik lakverf. Ik raakte 
er meteen van in de ban. De keuze voor lakverf 
zorgde wel voor een andere manier van werken. 
Ik schakelde noodgedwongen over van canvas 
naar mdf. Alleen dat leverde het gewenste effect 
op. Mijn laatste jaar opleiding was erg bepalend, 
omdat ik zo radicaal van stijl veranderde. 
Tegelijkertijd ontdekte ik welke weg ik verder wou 
inslaan. Het was ook in die periode, tijdens mijn 
afstudeertentoonstelling, dat Kunst in Huis op 
mijn pad kwam. 
 
Sinds ik met lakverf werk, kies ik voor neutrale 
kleuren die gemakkelijk bij elkaar passen. Ik wil 
eerst de techniek van werken met lakverf onder 
de knie krijgen. Experimenteren met fellere 
kleuren is voor later. Op dit moment combineer 
ik grotere vlakken lakverf met verfstroken en 
andere texturen.  
 
Ik voel niet meteen de behoefte om terug te 
keren naar figuratief schilderen. Maar het 
interesseert me wel om wat ik leerde uit 
abstractie toe te passen op een figuratief beeld. 
Hoe kan ik een herkenbaar beeld abstract 
vertalen? Ik werk aan een serie waarin ik 
die verhouding tussen figuratief en abstract 
onderzoek. Ik vertrek voor ieder werk van 
eenzelfde beeld dat ik als een puzzel opdeel. 
Lijnen en vormen lopen in de verschillende 
werken uit die serie verder. Alle werken samen 
leggen het grote beeld bloot.  

Doorheen mijn onderzoek is abstractie een 
inspiratiebron op zich geworden. Abstract schilderen 
leerde mij heel wat over de manier van kijken naar 
beelden. Ik ben geïntrigeerd door de films waarin 
Nicole Kidman acteert. In haar rollen belichaamt zij 
een specifiek soort schoonheid. Die sfeer wil ik graag 
in een abstract beeld gieten. Die zoektocht is een 
kracht geworden. Ik wil met mijn werken geen groot 
verhaal vertellen. Het beeld, de kleuren, de vormen… 
als die volstaan voor een sterk werk, dan ben ik in 
mijn opzet geslaagd.’
 
Claudine Hellweg (Kunst in Huis) over Selins werk:  
‘Het werk van Selin viel me op tijdens haar de 
mastertentoonstelling in 2019. Haar schilderijen 
ontstaan volgens een strikt omschreven 
werkprocédé. Ze zien er formeel uit, maar niet kil of 
star. Selin bereikt in haar werken een interessante 

spanning, door met uiteenlopende materialen te 
werken en de verf op verschillende manieren aan 
te brengen op haar panelen. Het is mooi om te zien 
hoe ze vasthoudt aan haar werkproces, maar steeds 
meer ruimte vindt om vrijer met de verf om te gaan 
en meer uitdrukkingskracht te vinden.’

Deze zomer presenteert Selin ‘Artists come out to 
play, won’t you?’. Dat project kadert in het Antwerpse 
initiatief Burgerbegroting. Ze koos een team van 
kunstenaars om werken in de meest uiteenlopende 
stijlen te maken en te tonen in de straten van 
Antwerpen. 

Tekst: Zoë Hoornaert

SELIN AYDINOL
°1994
Woont en werkt in Antwerpen.
Studeerde schilderkunst aan 
de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten in Antwerpen. 

U I T D E  C O L L ECT I E  VA N  KU N ST I N  H U I S
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Carte Blanche
In ‘Carte Blanche’ 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’. Twee lege vellen papier 
zijn hier het speelveld. De kunstenaars worden 
geselecteerd i.s.m. de partners binnen de Vlaamse 
koepel van atelierorganisaties UFO; NUCLEO uit 
Gent, MORPHO uit Antwerpen, Cas-co uit Leuven, 
Vonk uit Hasselt/Genk, De Tank van het Entrepot uit 
Brugge en Level Five uit Brussel. 

I N  D I T N U M M E R

E M M A T E RW E D U W E
via NUCLEO in Gent

Textielkunstenaar en ontwerper Emma Terweduwe zet sterk 
grafische en digitale patronen om in tactiele en expressieve weefsels 
die onze zintuigen aanspreken. ‘Ik vind het heel interessant om het 
digitale met het handmatige te laten versmelten in het proces van 
ontwerp tot afgewerkt product. Met deze hybride manier van werken 
probeer ik de mogelijkheden die software ons biedt te omarmen, 
zonder de unieke kwaliteit van een handgemaakt object te verliezen.’

Emma maakt het grafische ontwerp tastbaar door gebruik te maken 
van expressieve materialen en weeftechnieken. Hier toont ze het 
digitale vertrekpunt van haar creatieproces: het grafische beeld waarin 
een levendige wisselwerking ontstaat tussen kleur en compositie.

Emma stelt haar werk ‘Gradient Rug’, een multifunctioneel jacquard 
geweven en vervilt tapijt, tentoon in de expo rond de Henry van de 
Velde Awards 2022. Nog tot en met 10 april 2022 te bekijken in Bozar.

E M M A T E RW E D U W ECA RT E  B L A N C H E

EMMA TERWEDUWE 
°1996
Woont en werkt in Gent.
Studeerde textieldesign aan KASK Gent.
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CLOSE-UP
L AU R E N C E  D U R I E U

L AU R E N C E  D U R I E UC LO S E- U P

Je schilderijen lijken samengesteld uit 
fragmenten die samen een bijzonder 
tafereel vormen. Wat betekent het 
detail dat we hier tonen voor jou? 
Laurence: ‘An afternoon in 2050’ 
is opgebouwd uit een twintigtal 
fragmenten. Het toont een chaotisch 
tafereel, waarin veel dingen 
tegelijkertijd plaatsvinden, zelfs in de 
afzonderlijke fragmenten. Ik hou van 
die ongecontroleerdheid, dat spontane. 
De onderwerpen voor mijn werk haal 
ik uit mijn directe omgeving: mijn 
gezin, het huis, de tuin. In dit detail uit 
het schilderij portretteerde ik een van 
mijn zonen. Ook alle andere elementen 
hebben een directe link met mezelf: de 
borden horen bij het porseleinen servies 
van mijn grootmoeder, de vijgen hingen 
aan een boom in mijn tuin.

Mijn liefde voor dieren en de natuur 
weerspiegelt zich duidelijk in mijn 
schilderijen. Daar hangen allerlei 
herinneringen aan vast: de wilde tuin 
uit mijn kindertijd, een gekwetste kauw 
die ik als kind thuis verzorgde en die, 
eenmaal in vrijheid, nog geregeld bij 

ons terug kwam. Wat ik in verband 
bracht met het sprookje van Antoine 
De Saint-Exupéry, waarin de kleine 
prins de vos wil temmen. Ik was als 
5-jarige volledig gefascineerd door dat 
verhaal. Die sterke band met dieren 
is gebleven. Dieren hebben bij uitstek 
een onvoorspelbaarheid in zich, die ik 
spannend vind om te schilderen.

Hoe ga je te werk?
Ik beschik intussen over een groot 
digitaal archief. Foto’s die ik in de loop 
van de jaren maakte, vormen een 
schatkamer aan beelden. Die zitten 
fris in mijn hoofd, want ik duik geregeld 
in dat archief. Zo kan ik verbindingen 
maken tussen beelden om er een 
collage mee te vormen. Ik maak een 
potloodtekening waarin ik de beelden 
samenbreng en de compositie bepaal. 
De laatste stap is het omzetten naar 
een schilderij. Ik gebruik foto’s uit 
verschillende tijdsvakken. Zo zijn twee 
van mijn zonen meermaals terug 
te vinden in dit werk, op een ander 
moment in hun leven.’

Vanwaar de titel ‘An afternoon in 2050’?
‘Hoe zal de wereld er over 30 jaar 
uitzien? Dier en mens zitten hier 
samen aan tafel in een chaotische, 
slordige setting. Je zou dat zowel 
positief als negatief kunnen 
interpreteren, maar ik wil kiezen voor 
het eerste. Ik hoop dat mens en dier op 
een meer harmonieuze, ongedwongen 
wijze gaan samenleven, met voldoende 
ruimte voor wilde natuur.’

Tekst: Marie Vingerhoets

LAURENCE DURIEU 
°1972
Woont en werkt in Meise.  
Volgde schilderkunst aan de 
Portaelsschool in Vilvoorde en  
het SLAC in Leuven.

Detail uit ‘An afternoon in 2050’, 120 x 100 cm, olie op linnen, 2020

Nieuwsgierig naar het volledige schilderij en andere intrigerende 
schilderijen van Laurence? Je vindt haar werk op Beeld.

Sommige kunstwerken nodigen uit tot extra aandachtig kijken. 
Je wil van dichtbij onderzoeken hoe een kunstenaar een werk 
maakte, welke details zich prijsgeven. Ook de schilderijen van 
Laurence Durieu wekken dat gevoel op. We zoomen in op een 

detail uit haar schilderij ‘An afternoon in 2050’.
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Op ons digitaal platform Beeld ben je al snel enkele 
uren zoet met het ontdekken van verrassende, knap 
gemaakte én merkwaardige kunst. Wij focusten 
op een ander aspect: de intrigerende titels die 
kunstenaars hun werk meegeven. Zo stootten we op 
‘Tiny people can be cramped into small spaces’, een 
werk van Arjan Winkelaar.

Arjan: ‘Inspiratie voor titels haal ik vaak uit muziek 
die ik tijdens het maken van een tekening beluister. 
De teksten uit die voornamelijk experimentele 
muziek zijn wel eens bizar, kloppen niet helemaal.

Soms valt me een woord op, waarmee ik dan een 
titel samenstel. Zo ook bij dit werk. De Amerikaanse 
componist Robert Ashley legt in één van zijn 
experimentele opera’s de link tussen kleine mensen 
en crimineel gedrag: ze zouden als gevolg van hun 
kleine gestalte in de criminaliteit belanden. Dat vond 
ik ontzettend grappig. Op dat moment werkte ik 
toevallig aan deze tekening en zo is het idee voor de 
titel ontstaan, vanuit het woord ‘small’. De figuur op 
de tekening lijkt in een kleine ruimte gepropt. Hij 
heeft lange benen en armen en best een groot lijf. Die 
tegenstelling sprak me aan, het geeft een extra laag 
aan het werk. 

A RJ A N  W I N K E L A A R

GEEN TITEL 
GEEN OPTIE
OV E R  H E T B E L A N G  VA N  E E N  T I T E L

G E E N  T I T E L G E E N  O PT I E

Titels kunnen een essentieel 
onderdeel uitmaken van je 
werk. Hoe kies je een krachtige 
titel die bij jouw werk past? Hoe 
kunnen werk en titel elkaar 
versterken? We pluizen het 
uit met Arjan Winkelaar, die 
zijn werken bijzondere titels 
meegeeft en met kunstenaar 
en docent Paul Hendrikse.

Ik hou van surrealisme en kunst die vervreemdt. Door 
humor in mijn werk te leggen probeer ik die vervreemding 
over te brengen en soms te versterken. Zodat het beeld 
niet gewoon een mooi plaatje is, maar je er over kan 
nadenken. Een titel kan dat aspect versterken.’

ARJAN WINKELAAR
°1971  
Woont in Alkmaar.
Is autodidact kunstenaar, noemt zich neo-surrealist.
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Arjan Winkelaar

Mijn werk draait rond natuur en onze relatie daarmee. 
We denken dat wij de natuur beheersen, maar het is net 
andersom. De natuur heerst over ons. Daar gaat ook 
dit werk over. Kijk maar hoe ineengedoken, een beetje 
verkrampt de man in deze tekening zit. Hij is omgeven 
door grote bladeren en lijkt een vacht te dragen, alsof 
de natuur hem omsluit.

Ik maak altijd eerst het werk, pas daarna komt de titel. 
Ik werk vrij intuïtief. Vanuit een basisidee ontstaat al 
tekenend een verhaal. Als alle elementen bij elkaar komen, 
kies ik op basis daarvan een titel. Ik heb een voorkeur voor 
Engelse titels, omdat ik het een mooie taal vind. 
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Paul Hendrikse is rotsvast overtuigd van de 
meerwaarde van een goede titel bij je werk. Hij is naast 
kunstenaar ook docent en begeleidt de workshops 
van Kunstwerkt rond schrijven over je werk.

Paul: ‘Ik herinner me nog goed hoe moeilijk ik het 
twintig jaar geleden vond om mijn installaties een 
naam te geven. Net afgestudeerd en onzeker koos ik 
voor de gemakkelijkste weg: ik liet het simpelweg in 
het midden. ‘Zonder titel’ leek een goede oplossing. 
Maar het gestaag produceren van werken zonder 
titels creëerde een probleem: hoe kon ik de werken 
die geen titel droegen uit elkaar houden? De werken 
die me in mijn atelier naamloos en ietwat verwijtend 
aanstaarden, moesten een naam krijgen. Hoe dan ook. 

Tijdens mijn opleiding aan de academie besteedden 
noch de docenten noch ik aandacht aan de titel van 
een werk. Misschien slorpte het uitstippelen van een 
artistiek traject tijdens mijn studie al mijn aandacht 
op. Het kostte me jaren voor ik het gevoel kreeg dat ik 
een taal had gevonden die bij mijn werk paste.

Het proces was geleidelijk en vooral geïnspireerd door 
andere kunstenaars waar ik me verwant mee voelde. 
Die kunstenaars slaagden er wel in om taal aan 
hun werken te koppelen en ze zo een meerwaarde 
mee te geven. Hun taal maakte meer ruimte voor 
interpretatie, in plaats van mijn gevreesde beperking 
van betekenis. Zo ontdekte ik taal als extra stuk 
gereedschap om het werk specifieker te maken, in 
plaats van open, ongedefinieerd en naamloos.’

Tekst: Marie Vingerhoets

PAUL HENDRIKSE 
°1977
Woont en werkt in Antwerpen.
Studeerde aan Academie 
‘s-Hertogenbosch en Jan van Eyck 
Academie, Maastricht, is momenteel 
doctoraatsonderzoeker aan Sint 
Lucas Antwerpen / UA Antwerpen. 

Niki: ‘Mijn atelier bevindt zich in Rotterdam. Dat betekent 
een halfuurtje op de fiets, vaak door weer en wind. Op mijn 
route ligt de fietstunnel die onder de Maas loopt. Daar fietsen 
is altijd een avontuur, zeker als ik geladen ben met spullen 
en met mijn fiets de oude roltrappen op wil. Dat stuk van de 
route bezorgt me altijd een gek gevoel: ik rij onder de aarde 
door, en kom er dan langs de andere kant weer uit, met het 
water achter me. Tijdens het fietsen ben ik me heel bewust 
van wat er zich op dat moment boven me bevindt. Het heeft 
me al inspiratie voor werken bezorgd. De tocht naar mijn 
atelier is dus een onderneming op zich. Als ik er heen ga, wil ik 
alle ateliertijd ten volle benutten. 

De dagen in het atelier starten meestal op dezelfde 
manier: ik zet koffie, kijk naar het werk dat ik de vorige 
dag verrichtte. Weggaan uit het atelier zorgt ervoor dat 
ik er ook letterlijk afstand heb genomen van het werk, 
dus dat helpt bij het beoordelen. Ik maak een lijstje aan: 
gedachtenkronkels, taakjes of ingevingen… ze komen er 
allemaal op te staan. Het is absoluut geen dwingend lijstje, 
maar op die manier maak ik mijn hoofd systematisch 
leger en kan ik geconcentreerd blijven verder werken. Als 
ik het even niet meer voel, of vastzit in mijn werk, ga ik met 
de borstel wat vegen doorheen het atelier. De repetitieve 
beweging zorgt ervoor dat ik mijn gedachten op een rijtje 
kan zetten om vervolgens met een frisse blik - en een net 
atelier - terug aan de slag te gaan.’ 

Tekst: Zoë Hoornaert

MIJN 
RITUEEL
N I K I  M U R P H Y

NIKI MURPHY
°1962
Woont en werkt in Rotterdam.
Volgde opleidingen aan St. Joost Kunstacademie Breda, 
Rietveld Amsterdam, Düsseldorf Kunstakademie.

Welke bijzondere gewoontes 
houdt een kunstenaar er 
op na bij het werkproces? 
Nieuwsgierig gaan we op zoek 
naar die geheime rituelen. Dit 
keer: Niki Murphy.

Omdat een boekenstapel nooit te hoog kan zijn, 
strooien we ook tijdens deze lentedagen met 
enkele boekentips. We vroegen Hilde en Tommy 
van boekhandel ’t Oneindige Verhaal welke 
drie boeken hen de voorbije maanden razend 
enthousiast maakten. 

Boekentips
‘ T O N E I N D I G E  V E R H A A L

Marijke Meersman - Natuur in miniatuur (2020)
Een ode aan de natuur. In dit boek vertelt Marijke 
Meersman hoe botanische illustratie uitgroeide tot een 
ware kunstvorm. Honderd fijne penseelillustraties zoomen 
in op de natuur. Het boek toont een duidelijk verband 
tussen miniatuurkunst, filatelie en wetenschap.

Jolande Withuis - Geen tijd verliezen (2021)
Meesterbiografe Jolande Withuis schetst het buitengewone 
levensverhaal van één van Nederlands befaamdste 
kunstenaressen uit de twintigste eeuw. Jeanne Bieruma 
Oosting (1898-1994) werd geconfronteerd met een 
vraagstuk dat nog altijd actueel is: hoe combineer je als 
vrouw toewijding aan je vak met een liefdes- en gezinsleven.

Tommy Vaerewijck en Ilyo Hansen - Tournée Générale 
(2021)
Fotograaf Tommy Vaerewijck fotografeerde tijdens de 
lockdown 36 horeca-uitbaters in een uitzonderlijke setting. 
Een alternatief beeld van cafés zonder bier, zalen zonder 
voorstelling en restaurants zonder couverts.

Onafhankelijke boekhandel ’t Oneindige Verhaal (Sint-
Niklaas) is een van de verkooppunten van Kunstletters. 
Alle verkooppunten vind je op www.kunstletters.be.
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Vers talent 
L I SA I J EO M A

Even onverwacht als Lisa Ijeoma 
schilderkunst ging studeren, kwam 
ze daarna in de opleiding texielkunst 
terecht. Het langzame medium beviel 
haar wel, alsof ze een universum nodig 
had met genoeg tijd en ruimte om zware 
onderwerpen zoals racisme, trauma, 
angst en misbruik te verbeelden. ‘De 
technieken die ik gebruik, vereisen 
een traagheid, waardoor ik echt moet 
stilstaan bij mijn gedachteproces.’

Bij sommige kunstenaars vloeien atelier en woonplek 
organisch in elkaar over, anderen houden van een 
afgesloten cocon. Lisa verkiest het tweede, maar dan 
wel een cocon met veel gelijkgestemde zielen. Ze 
heeft een studio in Atelier 7 in Gent en geniet duidelijk 
van de bedrijvigheid die een groepsatelier met zich 
meebrengt. ‘Binnenkort verhuis ik zelfs naar een 
andere ruimte binnen hetzelfde gebouw, die ik zal 
delen met mijn goede vriendin en textielkunstenares 
Paulien Jans’, vertelt ze enthousiast.

Lisa kent Paulien sinds de opleiding schilderkunst, 
want het pad naar textielkunst opende zich pas later. 
‘Ik had zelfs nooit gedacht dat ik een kunstopleiding 
zou volgen. Ik wilde psychologie studeren, of 
archeologie. Ergens sluimerde wel de droom om 
naar de kunstacademie te gaan, want ik had altijd 
naschoolse tekenlessen gevolgd.

Maar ik geloofde niet dat ik zou slagen voor 
het ingangsexamen. Mijn mama heeft me een 
duwtje moeten geven om het op zijn minst te 
proberen. En toen bleek dat ik geen plan B of 
C nodig had, want ik was toegelaten.’

‘Op dat moment leek het een impulsieve 
beslissing, maar achteraf is het duidelijk dat 
ik schilderkunst moest gaan studeren. Met 
de kennis die ik over mezelf en de wereld 
verworven heb, zie ik mezelf niets anders 
doen. Kunst is een vorm van rebellie, het 
is een manier om na te denken over de 
menselijke psyche: al mijn interessevelden 
komen erin samen.’

Toch bleek die toelatingsproef nog maar het 
begin van een zware opleiding. ‘De eerste 
drie jaren waren heel moeilijk. Ik werd er 
geconfronteerd met grote levensvragen, 
zoals ‘wie ben ik?’, ‘wat is kunst?’, maar ik 
had nog geen kritische blik ontwikkeld. Ik 
had geen antwoord als de docenten vroegen 
waarom ik een werk had gemaakt.’ Alsof de 
bal eerst vaart moest krijgen, begonnen de 
ideeën wel te stromen in haar master. ‘Ik ben 
toen heel veel beginnen te schilderen, van ’s 
ochtends tot ’s avonds, meer dan alle jaren 
ervoor. Zo maakte ik in die periode een reeks 
zelfportretten. Toen wist ik nog niet waarom, 
maar het was logisch: ik ging op zoek naar 
representatie, naar wie ik ben.’ →

LISA IJEOMA
°1997
Woont en werkt in Gent. 
Studeerde textielkunst aan LUCA School 
of Arts in Gent en legt daar momenteel de 
laatste hand aan haar masterproef. 
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Kiezen voor textiel
‘En toch: na de master bleef ik achter met 
een leeg gevoel. Is dit wat ik ga doen? 
Moet ik voor de rest van mijn leven gaan 
werken? Dat voelde niet juist en daarom 
begon ik aan een educatieve master, want 
de drang om mensen dingen bij te brengen 
en interessante dialogen aan te gaan was 
er wel. Maar al in die eerste les zag ik dat er 
heel veel moest veranderen in het klassieke, 
Vlaamse onderwijs. Ik voelde dat het niet 
mijn moment was om leerkracht te worden. 
Ik zou er depressief worden. Gelukkig kwam 
collega-kunstenaar Thomas Renwart met de 
verlossende woorden: ‘Waarom ga je niet nog 
een ander medium uitproberen? Waarom 
geen textiel?’ Het was alsof er allemaal 
tandwielen in elkaar klikten in mijn hoofd. 
Binnen een tijdspanne van vijf uur was ik zo 
goed als ingeschreven.’

‘De traagheid, maar ook de zachtheid en 
geborgenheid van textiel passen wel bij de 
zwaardere thema’s in mijn werk. Tijdens 
de textielopleiding kwam ik namelijk in een 
emotionele storm terecht. Het was het jaar 
dat het coronavirus de kop opstak, de lessen 
wegvielen en George Floyd vermoord werd. Ik 
voelde in die periode heel veel angst. En hoewel 
het geen bewuste keuze was om via textiel met 
die hevige emoties om te gaan, had het wel een 
therapeutisch effect.’

‘Bovendien is textiel een heel geladen medium. 
We dragen het elke dag. We worden erin 
geboren en sterven erin. Doordat het al een 
emotieve lading heeft, heb ik het gevoel dat het 
makkelijker is om zwaardere onderwerpen erin 
te verwerken, zoals racisme, seksualiteit, angst 
en trauma. Het medium is ook heel verschillend 
van schilderkunst. Vaak kijken we op een 
academische en hiërarchische manier naar 
schilderijen, terwijl textielkunstwerken sneller 
een emotionele blik oproepen.’

Impostersyndroom
Lisa’s werk blijkt gelijktijdig te ontstaan met 
de eb en vloed in haar leven. ‘In sommige 
periodes maak ik erg veel fysiek werk en in 
de maanden erna keer ik weer naar binnen, 
op zoek naar beelden. Sommige kunstenaars 
kunnen een constante stroom van werk 
maken, maar ik heb een bepaalde mindset 
nodig. Ik moet een noodzaak voelen.’

‘Als ik een werk maak, heb ik het gevoel dat ik 
iets móet vertellen. In die zin heeft mijn kunst 
een activistische kant. Ik ben geprivilegieerd, 
want ik kan kunst maken, heb twee masters 
en kan vlot uit mijn woorden komen. Daardoor 
heb ik het gevoel dat ik een spreekbuis moet 
zijn voor de mensen die niet de kracht of de 
positie hebben om te spreken. Anderzijds 
ben ik opgegroeid met een witte mama in 
een witte, Vlaamse omgeving, waarin mijn 
Nigeriaanse papa niet zo vaak aanwezig was, 
waardoor ik soms een impostersyndroom 
ervaar. Alsof mijn stem minder belangrijk is, 
omdat ik mijn culturele identiteit minder van 
thuis uit heb meegekregen.’

‘Ik geloof dat je werk inherent vasthangt aan 
jezelf, aan de manier waarop jij de wereld 
ervaart. Toch probeer ik dat ook breder te 
trekken. Ik werk met trauma’s waarmee ik 
zelf te maken heb gehad, maar trauma is een 
parapluterm voor een collectieve en zelfs 
intergenerationele pijn. Trauma gaat over tijd 
en generaties heen, waardoor het een status 
krijgt van allesoverstijgend en zelfs spiritueel 
of hoopgevend. De pijn die mensen van kleur 
al vierhonderd jaar voelen zorgt voor een 
enorme verbondenheid. Al blijft het wel pijn.’

Dageraad
‘Mijn werk is bijna altijd een reactie op een beeld 
dat ik heb gezien. Zo werd ik na de moord op 
George Floyd van alle kanten gebombardeerd 
met harde beelden, op sociale media, op mijn 
nieuwsfeed, in het straatbeeld. Dat vond ik heel 
confronterend. Bovendien werden de foto’s 
uit hun context gehaald. Het maakte het lijden 
sensationeel en triviaal. Als reactie daarop heb ik 
een reeks patchworks gemaakt die de plaatsen 
afbeelden waar mensen van kleur het leven 
lieten in contact met autoriteiten. De personen 
zelf heb ik daarin bewust weggelaten, zodat die 
plekken iets universeels krijgen. Ik wilde tonen 
dat geweld eindeloos is.’

Op een andere manier was de video ‘Les 
mains négatives’ van Marguerite Duras een 
startpunt voor haar werk. In de video volg je 
een auto die door Parijs rijdt, van de nacht tot 
het ochtendgloren, vergezeld door de stem 
van Duras, die vertelt over rotsschilderingen 
in de Magdalenische grotten. ‘Die video blijft 
nazinderen en ik merk dat een groot stuk van 
mijn werk eraan is gekoppeld. Zo gebruik ik vaak 
donkere kleuren omdat de overgang van dag 
naar nacht, en omgekeerd, me erg aanspreekt. 
Het zijn kleuren die de wereld heel mooi, maar 
ook beklemmend maken.’

Geen wedstrijd
Ook op dit moment zit er een beeld vast in 
Lisa’s hoofd waarmee ze aan de slag wil 
gaan: het schilderij ‘Where do we come 
from? What are we? Where are we going’ 
van Paul Gauguin. ‘Ondanks zijn racistische 
kijk op de Ander blijft dit werk me bij. Het 
is een geladen schilderij dat verschillende 
thema’s bundelt: van de geboorte tot het 
hiernamaals.’
Maar eerst wacht haar een drukke agenda 
met maar liefst tien expo’s en happenings 
tot volgend jaar, waaronder haar eerste 
solotentoonstelling in Schönfeld Gallery en 
een tentoonstelling in BAC art lab. ‘Ik ben 
heel blij dat ik aan zoveel projecten kan 
deelnemen, maar ik merk ook dat het niet 
vruchtbaar is om zoveel werk te produceren 
op korte tijd, tegen een deadline. Inspiratie 
laat zich niet dwingen. Als je die probeert uit 
te melken, verlies je aan authenticiteit. Toch 
voel ik als jonge kunstenaar de druk om alle 
kansen te grijpen. Je wil niet na een half jaar 
weer van de radar verdwijnen. Onlangs zei 
mijn partner en kunstenaar Jules Labath: 
‘Het leven is geen wedstrijd en kunst maken 
ook niet. Het is een proces van lange adem.’ 
Ik moet geen wedstrijd aangaan met mezelf. 
Ik hoef me niet te haasten. Ik ben jong en heb 
nog een heel leven voor mij.’

Lisa Ijeoma stelt onder meer tentoon tijdens 
het Design Festival in Design Museum Gent 
(22 april – 1 mei) en met solo-expo’s in 
BAC ART LAB/Cas-Co (vanaf 13 mei) en in 
Schönfeld Gallery (8 september- 30 oktober).

Tekst: Maya Toebat

Foto’s: Evenbeeld
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hun ding blijven doen. Daardoor verschuift 
hun oeuvre soms naar de achtergrond. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de werken van de 
surrealistische beeldhouwer Roel D’Haese, 
de schilderijen van Marc Stockman of de 
zelfportretten van Herr Seele. Eigenwijs goed.

Stilaan schemering. Een gedachte borrelt 
op: wat als ik geen kunstenaar was?  
Vroeger wou ik landbouwer worden, vanuit 
een soort romantische visie. Mijn ouders 
gaven me een groentetuintje en ik dacht 
bij agricultuur aan: kijken hoe de planten 
groeien. Dat plan ging dus niet door. Ik 
ben trouwens geen ochtendmens. Naast 
kunstenaar ben ik ook leerkracht. Ik heb 
altijd beide jobs willen combineren.

Sprong in het duister: welk kunstwerk 
mag men je als laatste avondmaal 
serveren?
‘Het puttertje’ van Carel Fabritius. Het 
hangt in het Mauritshuis in Den Haag en 
is schitterend in al zijn eenvoud. Ik zou het 
niet opeten, maar intens bekijken. Het blijft 
voor eeuwig zitten.’ 

Tekst: Filip Vandewiele

Tijdens Art Brussels (van 28 april tot en met 1 
mei 2022) stelt Robin Vermeersch samen met 
Hilde Overbergh tentoon op de stand van Galerie 
Zwart Huis. 

R O B I N  V E R M E E R S C H

Een doorsneedag in het 
bestaan van een kunstenaar, 
hoe ziet die eruit? Wat 
doet, denkt, ziet hij of zij? 
We vangen een glimp op 
aan de hand van enkele 
kunstzinnige vragen. Deze 
keer: Robin Vermeersch. In 
zijn sculpturen, schilderijen 
en tekeningen vertrekt 
hij vaak van organische 
natuurelementen. Die 
herwerkt hij tot amorfe 
beelden waarachter een 
nieuwe doorkijk schuilt.

Een dag uit 
het leven van

R O B I N  V E R M E E R S C H

De zon komt op. Welke kunstenaar 
mag met jou ontbijten?
Robin: ‘Ik weet niet of ik wil ontbijten 
met een kunstenaar, zelfs al schijnt 
de zon. Kunstenaars zijn vaak 
afwezig of ietwat humeurig in de 
ochtend. Ikzelf heb niet veel nood 
aan een gesprek bij mijn ontbijt. Een 
krant en goede koffie volstaan. Maar 
als ik dan toch een kunstenaar op 
bezoek krijg, dan graag Fra Angelico, 
de 15de-eeuwse schilder-frater bij de 
Dominicanen. Ik zou hem uitvragen 
over het leven tijdens de Italiaanse 
renaissance. Aan stiltes geen gebrek, 
want we ontbijten op de heuvels van 
Fiesole, met uitzicht op Firenze.

De zogenaamde werkdag start. 
Kan je je droomatelier in kleuren, 
geuren en parafernalia beschrijven?
Mijn atelier ligt op wandelafstand 
van het woonhuis, dat je bereikt via 
een pad van groen. Onderweg groet 
ik elke dag mijn schaap. Het atelier 
heeft een zadeldak, is niet te groot 
of te klein. Ik geniet van kaalte en 
een streep noorderlicht. Er is een 
weids uitzicht op het landschap, 
zoals in de Vlaamse Ardennen. Een 
schildersatelier moet naar lijnolie 
ruiken, een beeldhouwatelier naar het 
net afgereden loof van aardappelen.

Om 11u krijg je een bericht met de 
vraag: oude meesters of moderne 
kunst?
Moeilijk, ik hou van beide stromingen 
en kiezen is verliezen. Misschien toch 
een lichte voorkeur voor de oude 
meesters, omwille van het mystieke 
errond. Geef je me de keus tussen 
het Louvre of het Centre Pompidou, 
dan kies ik toch altijd voor het Louvre.

Het is middag. Tijd voor een 
pauze en een moment om te 
contempleren: wat is kunst?
Als ik mij die vraag stel, dan was het 
wellicht een slechte voormiddag in 
het atelier. Hopelijk brengt een kom 
soep met brood redding. Kunst gaat 
voor mij altijd om schoonheid. Maar 
die kan heel gelaagd zijn. Schoonheid 
kan evengoed in het pijnlijke of lelijke 
liggen. Ik probeer zelf iets ‘schoons’ 
toe te voegen aan de wereld. 
Schoonheid moet ontroeren. Het 
beeld moet daarbij altijd voor zich 
spreken, doorheen de vertaling van 
het medium. Bij een overdaad aan 
intellectuele uitleg haak ik af.

Vieruurtje met tussendoortje: wie is 
de meest onderschatte hedendaagse 
kunstenaar?
Er zijn er wellicht veel, aangezien ik 
heel veel kunstenaars niet ken. Ik hou 
van eigenzinnige kunstenaars die 
wars van mode of tendensen altijd 

E E N  DAG  U I T H E T L E V E N 

De Mond van de hemel voor MM, ceramics, 185x182x19 cm.  

Foto: Vincent Everarts
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ROBIN VERMEERSCH
°1977
Woont en werkt in Waregem.
Maakt schilderijen, tekeningen, 
sculpturen en installaties.
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Hoe goed kennen ze elkaars werk? Kunnen ze een 
licht werpen op de kunst van hun partner? Even is 
er een kleine aarzeling bij deze onverwachte vraag. 
Maar Carmen besluit de spits af te bijten. Voor haar 
primeren bij Orphee twee zaken. ‘Er is zijn aandacht 
voor het ambacht zelf. Bovendien is zijn zoektocht naar 
een onderwerp belangrijker dan het subject zelf.’ Al 
voegt ze er onmiddellijk aan toe dat de laatste jaren 
toch ook bepaalde thema’s voor het voetlicht treden. 
In de reeks ‘Meet Meat’ verheft hij, in een reeks van 
twintig schilderijen, vlees voor alledaagse consumptie 
- van hamburger tot schapenbout - tot een sensueel 
onderwerp. Daarmee treedt hij in de voetsporen van oude 
meesters als Rembrandt, Chardin en Soutine, voor wie hij 
zijn bewondering niet onder stoelen en banken steekt. 

IN HET ATELIER
CA R M E N  VA N  G E F F E N  E N  O R P H E E  T I T US

Niets herinnert nog aan 
het oude café in Boechout 
waar het kunstenaarskoppel 
Carmen van Geffen en Orphee 
Titus wonen. Hier timmeren 
ze elk op hun eigen manier 
aan hun artistiek traject: 
Carmen met beeldend werk 
op de lichtrijke uitbouw op de 
tweede verdieping en Orphee 
met olieverfwerken vanuit zijn 
‘artcave’ in de tuin. 

I N  H E T AT E L I E R

Op dit moment schildert Orphee met olieverf vooral 
het nachtlicht, het schemermoment waarop de wereld 
transformeert van licht naar donker. ‘Daarbij staat niet het 
onderwerp zelf centraal, maar wel de zoektocht naar de 
manier waarop hij het wil vertellen’, vertelt Carmen. ‘Hij is 
daarom opnieuw overgestapt van acryl- naar olieverf. Het 
laat hem toe om op een andere manier te experimenteren 
met kleur en licht. Om zo verhalen te vertellen die bij 
momenten verwijzen naar de troosteloze desolaatheid in de 
schilderijen van Edward Hopper.’

Het is de beurt aan Orphee om het werk van zijn echtgenote 
toe te lichten. ‘Carmen is opgeleid als beeldhouwster en dat 
zie je in haar manier van kijken. Pas later kwam haar focus 
op fotografie en grafisch werk te liggen. Daarbij neemt de 
compositie van de vorm een belangrijke rol in. Tegelijkertijd 
speelt tekst een belangrijke rol in haar werk. Dat uit zich ook 
in schrijven: Carmen is terecht trots dat volgend jaar haar 
eerste roman bij uitgeverij Thomas Rap verschijnt.’ 

Carmen omschrijft zichzelf niet als een fotografe, maar 
als een beeldend kunstenaar die fotografie gebruikt 
als een medium. ‘Het is duidelijk dat ze meer naar haar 
oorspronkelijke opleiding teruggrijpt’, vertelt Orphee. 
‘Carmen besteedt veel aandacht aan de ruimtelijke 
presentatie van haar werk. Haar foto’s willen zich niet langer 
laten beperken tot de muur. De derde dimensie dient zich 
aan.’ Het valt op dat er weinig kleur aanwezig is in haar 
werk. Ook een uitloper van haar opleiding, maar Carmen 
geeft toe dat zuivere kleuren niet zo haar ding zijn. Textuur 
is wel belangrijk. ‘Ik druk mijn werk zelden af op glanzend 
fotopapier, maar kies altijd een korrelig, vezelig papier.  
Al experimenteer ik de laatste tijd met hoogglanspapier.’ →
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Naar buiten komen met je werk 
Carmen heeft sinds enkele maanden een manager. ‘Bij 
andere creatieve beroepen, zoals muzikanten, is dat een 
normale zaak’, legt ze uit. ‘Bij kunstenaars niet. Ik besef nu 
hoeveel werk ik uit handen geef: mijn werk presenteren 
bij galeriehouders, onderhandelingen voeren over prijzen. 
Het laat me toe om me met de kern van de zaak bezig te 
houden: kunst maken.’

Carmen en Orphee geven toe dat ze slecht zijn in netwerken. 
Misschien ligt daar de reden waarom ze nog niet opgepikt 
zijn door de galeriewereld? Ze nemen wel deel aan 
groepstentoonstellingen en hun werk is te zien in pop-ups. 

I N  H E T AT E L I E R

‘Je lijkt als kunstenaar gedwongen om mee te stappen in een 
mediacircus’, vindt Orphee. ‘Instagram en Facebook bieden 
interessante mogelijkheden om je werken te presenteren, 
maar ze tonen niet de kunstenaar achter de foto of schilderij. 
De hele tijd een imago ophouden is onhoudbaar. Je wil wel je 
authenticiteit behouden.’

Van kunst magie maken

‘Zolang we elk onze eigen ruimte hebben, valt samenwerken 
wel mee,’ lacht Carmen. Zij werkt in haar atelier op de tweede 
verdieping, terwijl Orphee geniet van het daglicht in het tiny 
house in de tuin dat ze tot atelier omdoopten. ‘We kunnen 
elkaar aan het werk zien. Op het einde van de dag maken we 
via een ‘aperitiefgebaartje’ duidelijk dat de kunstdag voorbij is.’ 

Toch is er een constante wisselwerking. Ze zijn het als 
kunstdocent gewoon om feedback te geven. ‘We staan 
allebei in het onderwijs en willen studenten aanleren hoe ze 
kritisch moeten leren kijken’, legt Carmen uit. ‘We merken 
dat studenten die een klankbord missen soms vast komen te 
zitten in een tunnelvisie. De juiste feedback maakt van kunst 
magie.’ Orphee vult aan: ‘Eén van de mooiste momenten voor 
een kunstenaar is het ogenblik dat je je ‘king of the world’ 
voelt in je atelier. Maar dat mag niet te lang duren.’ Carmen 
raadt aan om gewoon dicht bij jezelf te blijven. ‘Maak geen 
kunst voor een ander. Iedereen heeft wel een mening over 
wat je maakt en feedback is belangrijk, maar weet in de 
eerste plaats zelf wat je te vertellen hebt.’

Carmen Van Geffen en Orphee Titus stellen tentoon tijdens 
de Kunstroute Boechout op 21 en 22 mei 2022.

Tekst: Yves Joris

Foto’s: Evenbeeld

CARMEN VAN GEFFEN
°1968
Woont en werkt in Boechout.
Volgde beeldhouwkunst aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

ORPHEE TITUS
°1973
Woont en werkt in Boechout.
Volgde schilderkunst aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.
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Werkten mee aan dit nummer:
Veerle Beckers, André De Nys, Ward 
Desloovere, Kimberley Dhollander, 
Joëlle Dubois, Claudine Hellweg, 
Paul Hendrikse, Zoë Hoornaert, Yves 
Joris, Magalie Lagae, Roos Lauwaert, 
Jonas Nachtergaele, Sarah Poesen, 
Marianne Sneijers, Maya Toebat, Filip 
Vandewiele, Marie Vingerhoets.

Coördinatie: Ward Desloovere
Vormgeving: bloudruk
Druk: Die Keure.
Die Keure selecteert 
milieuvriendelijke materialen, houdt 
afvalstromen zo laag mogelijk en 
werkt met 100 % groene stroom.

Abonneren? Prima idee!
Een abonnement kost 15 euro (4 
nummers). Een groepsabonnement 
kost 35 euro (5 ex. van 4 nummers)
Alle info: kunstwerkt.be  
09 235 22 70

Kunstletters online
Op kunstwerkt.be vind je meer 
artikels, gesprekken met kunstenaars 
en andere ontdekkingen.

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, techniek 
of project zo de moeite waard 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.

V.U.: Luk Tas
Kunstletters is een magazine van 
Kunstwerkt vzw, Bijlokekaai 7C,  
9000 Gent

C O LO FO N

ZELFPORTRET
M A R I O  D ES M E DT

MARIO DESMEDT
°1947
Woont en werkt in Lievegem.
Is grafisch tekenaar en schilder.

Jouw zelfportret in Kunstletters?
Zet een foto van een zelfportret op ons 
digitaal platform Beeld en gebruik het 
woord ‘zelf’ of ‘self’ in de titel van het werk. 
Misschien staat jouw zelfportret in het 
volgende nummer.

Zelfportret met scheerschuim, olieverf, 35 x 29 cm.

Z E L F P O RT R E T

We sluiten elk nummer van 
Kunstletters af met een zelfportret, 
een beeld van hoe een kunstenaar 
zichzelf aan de buitenwereld 
voorstelt. Daarvoor putten we uit 
de sterke, voortdurend groeiende 
verzameling zelfportretten die we 
op Beeld aantreffen. Deze keer 
verrast Mario Desmedt ons met een 
scheerschuimgezicht in spiegelbeeld. 

Mario: ‘Diep in mij leeft een drang, 
een primaire behoefte om door te 
schilderen mijn dagelijkse bezigheden 
te sturen en vorm te geven, mijn 
omgang met de buitenwereld te 
beleven. Ik word geboeid en gepakt 
door een eenvoudig plantje dat in een 
verwaaide hoek probeert te overleven, 
een breuklijn in een bakstenen muur, 
afgeschilferde pokdalige verfresten, 
een krijtlijntje, een dood vogeltje op 
de grond. Ze vertellen mij hun verhaal 
over kracht, tijd, verlies, overleven en 
ouder worden.

Mijn schilderen zit in een spanningsveld 
tussen de waarneming van de niet zo 
boeiende dagelijkse realiteit en  de 
eigen beleving daarvan. Ik zoek de 
balans tussen verbeelding en realiteit, 
tussen waarneming en subjectiviteit. 

De dagelijkse confrontatie met 
mijzelf in de spiegel gaf aanleiding 
om scheerschuim plastisch te gaan 
gebruiken: eerst witte snorren 
borstelen bij het scheren zelf en dan 
met dat beeld aan de slag gaan om 
een zelfportret te schilderen.

‘Zelfportret met scheerschuim’ 
maakte ik ook uit verwondering 
over de impact die de media en de 
mode op ons gedrag uitoefenen. Hoe 
op korte tijd een baard sterk aan 
populariteit won nadat trendsetters 
en bekende figuren die lanceerden. 
Een baard met scheerschuim creëren 
en nadien op doek vastleggen, was 
zowel een modebeleving als een 
schildersbeleving.’
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