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D E VKOUONRSWTOE O
N RA D
ARS

VOORWOORD
Sinds het midden van de twintigste eeuw heeft het
provinciebestuur van Limburg een collectie kunstwerken en
sierobjecten aangelegd. In de loop der jaren werd de collectie
gestaag uitgebreid met aankopen, legaten en schenkingen
tot de meer dan 2000 kunstwerken en voorwerpen die ze
nu omvat. Sommige stukken kregen een vaste plek in het
provinciehuis, in andere instellingen en gebouwen, andere
werden bewaard in het depot.
De kunstcollectie was een indirecte manier om kunstenaars
te ondersteunen en hun werk bij het grote publiek te brengen.
Dat verklaart enigszins waarom de collectie zo gevarieerd is.
Ze omvat werk van Limburgse kunstenaars, zowel historische
figuren als gerenommeerde hedendaagse kunstenaars, nobele
onbekenden én jonge talenten. Ze omvat kleinere werken van
internationale grootheden en bijzondere werken en voorwerpen
die aan de provincie Limburg werden geschonken.
In het Limburgse cultuurbeleid, en niet in het minst in het

—
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VOORWOORD

erfgoedbeleid, zijn beheer, ontsluiting en verbinding altijd

te achterhalen, Herman Maes en Marc Milissen hebben de werken

al sleutelwoorden geweest. Dat geldt uiteraard ook voor de

wel aan elkaar weten te rijgen tot een groter chronologisch verhaal.

kunst die we zelf in huis hebben.
Omdat de provinciale kunstcollectie blijft groeien, vormt ze
nog geen afgerond cultureel-erfgoedgeheel. Het is de voorbije
jaren evenwel de prioriteit geweest van het provinciebestuur,
via het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) om
ook deze kunstcollectie correct te onderhouden, te bewaren
en te ontsluiten.

Een verhaal waarmee we ook kinderen willen inspireren.
Zij volgen samen met hun (groot)ouders en leerkrachten
het voorbeeld van de curatoren. Ze ontdekken in de werken
details en leggen verbanden, leren hoe een tentoonstelling
vorm krijgt en proberen het allemaal zelf uit.
Na deze eerste GEKADERD sturen we de expo op reis in onze

Het idee om de provinciale kunstcollectie als tentoonstelling
aan het publiek te presenteren, is dus zeker niet nieuw. Maar nu
was de tijd rijp voor GEKADERD. Dankzij het PCCE, dat erfgoed
op een innovatieve manier aan de man weet te brengen en
met zijn werking (inter)nationaal aanzien geniet. En dankzij

eigen provincie, in de rest van België en misschien zelfs naar
het buitenland. Daarnaast bieden we bedrijven, organisaties,
verenigingen, ... de mogelijkheid om zelf een selectie te maken
in de collectie.
Zo geven we graag de aanzet voor hopelijk een mooie reeks

twee enthousiaste curatoren, Herman Maes en Marc Milissen,

vervolgverhalen.

die het depot ingedoken zijn om uit de enorme variëteit aan

IGOR PHILTJENS
gedeputeerde van Erfgoed,
Cultuur en Toerisme

werken een eerste boeiende tentoonstelling te distilleren.
Al is niet van elk werk in GEKADERD de achtergrond even makkelijk

—
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DE KUNSTENAARS

DE PROVINCIALE
KUNSTCOLLECTIE:
ONTSTAAN EN
ONTWIKKELING
Wereldoorlog I tot 1958:
van aankoop begijnhof tot
vleugel ‘58
Het provinciale collectiebeleid dateert van midden twintigste
eeuw, maar al voor Wereldoorlog I had het provinciebestuur
enkele stukken dat het tentoonstelde in vitrinekasten in het
gouvernementsgebouw in Hasselt.
Onder

gouverneur

provinciebestuur

het

Verwilghen,
begijnhof

1938,
in

kocht

Hasselt

aan;

het

JOS DAMIEN
— portret van oud-gedeputeerde Gielen - jaartal
onbekend

als

monument en met als doel er een museum te maken. Stad
Hasselt schonk daarop haar collectie van het toenmalige
stadsmuseum (religieuze kunst, portretten, ...) aan de
provincie. Deze schenking vormde mee de basis voor de
provinciale kunstcollectie. In 1958 opende in het begijnhof
een museale vleugel waar ook deze werken werden
ondergebracht.

—
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VINCENT VAN DEN MEERSCH
— zonder titel – 1973

Tot de jaren 1990:
kunst in beperkte
oplage
Begin jaren 1960 werd er binnen het provinciebestuur een

Om een kwalitatieve, internationaal representatieve én

afdeling Cultuur opgericht die als taak had om cultuur naar

betaalbare collectie te kunnen aanleggen, kocht het

Limburg te brengen. Er waren immers nog geen culturele

provinciebestuur vooral

centra. Het pas opgerichte kunstonderwijs, met docenten

zeefdrukken, foto’s, tekeningen die in een kleine oplage

als Vincent Van den Meersch, trok een kentering op gang.

werden gemaakt. Al in de beginjaren van de popart werden

multipliceerbare kunst: etsen,

er een ets van David Hockney, een zeefdruk van Rosenquist
Vanaf nu kregen kunstenaars ook financiële ondersteuning

en één van Claes Oldenburg aangekocht. Bijzondere

van het provinciebestuur, in de vorm van werkingsbudgetten

kunstedities, zoals Roger Raveels “karretje om de hemel te

en aankopen. Eind jaren 1960, toen de eerste kunstenaars

vervoeren” (Spiegelkar), vulden de collectie verder aan.

afstudeerden aan de Limburgse kunstopleidingen, ontstond
er ook een aankoopbeleid om de provinciale kunstcollectie
uit te bouwen.
Een kunstcollectie kon initiatiefnemers en scholen immers
inspireren en een aanzet geven tot andere activiteiten,
educatie, tentoonstellingen, ...

Veel van de kunstenaars die in die periode exposeerden
in het PCBK (Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunst,
nu Z33) maakten een grafisch werk voor de provinciale
kunstcollectie. Werken van bijv. Richard Hamilton, Jeroen
Henneman, Paul de Vree zijn op die manier toegevoegd aan
de verzameling.

—
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D E P R O V I N C I A L E K U N S T CDOE L KL U
EC
N TS ITEE: NOANATRSST A A N E N O N T W I K K E L I N G

ROGER RAVEEL
— Spiegelkar – 1977

De affiches bij de tentoonstellingen van het PCBK waren
bovendien grafische werken die in het verlengde lagen van
de expo en gesigneerd werden door de tentoonstellende
kunstenaar.
Voor de inrichting van provinciale gebouwen, zoals het
kasteel van Bokrijk, koos men bijpassende kunstwerken uit,
vaak grafisch werk.
In het kader van de ontwikkeling van “de Oude Stad”
in

Bokrijk

verzamelde

het

openluchtmuseum

ook

verschillende kunstenaarslegaten. Op die manier kreeg
het provinciebestuur via Bokrijk een groot aantal werken
van o.m. Hans Orlowski, Frans Masereel en Joris Minne
overgedragen.

PAUL DE VREE

—
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— XX eeuwen - 1987

D E P ROV I N C I A L E K U N S TCO L L E CT I E: O N T S TA A N E N O N T W I K K E L I N G

—
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DAVID HOCKNEY
— Celia adjusting eyelash - 1979

D E P R O V I N C I A L E K U N S T CDOE L KL U
EC
N TS ITEE: NOANATRSST A A N E N O N T W I K K E L I N G

1991 tot 2002: Een nieuw
provinciehuis met plaats
voor grote werken
In de architectuur van het nieuwe provinciehuis, geopend
in 1991, werden heel wat kunstwerken verwerkt. Sommige
van die werken werden aangekocht, voor andere werken
verleende de Vlaamse Gemeenschap een langdurige
bruikleen. Vaak gaat het om muurvaste werken, zoals het
werk “Voorbeeld - tegenspraak” van Fred Eerdekens.
De daaropvolgende jaren liet men de voorkeur voor grafisch
werk varen. De collectie groeide organisch verder, mee
dankzij schenkingen. De werken kregen hun eigen plek in de
publieke ruimten, maar ook in de kantoren van medewerkers
en buitenshuis, bijvoorbeeld bij de Universiteit Hasselt of in
het gerechtsgebouw en de provinciale scholen.

—
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GERT ROBIJNS
— Parkettio - 2012

2006: kunstcollectie in het
beheer van het PCCE

2002: PCBK wordt Z33:
nieuwe richting

Het provinciebestuur werkte via het PCCE (Provinciaal

Toen het PCBK in 2002 werd herdoopt tot Z33 en een

Centrum voor Cultureel Erfgoed) een depotbeleid uit , ook

nieuwe invulling kreeg als kunstencentrum, werd het

voor de kunstcollectie. In 2006 werd de volledige collectie

collectiebeleid bijgestuurd. Er werden werken aangekocht

in kaart gebracht en werd later digitaal ontsloten via de

van exposerende kunstenaars, jonge Limburgse talenten en

erfgoeddatabank Erfgoedplus.be.

gevestigde waarden. Zo werd het werk “Parkettio” van Gert

Met GEKADERD zet het provinciebestuur een volgende stap

Robijns in 2012 aangekocht. Het kreeg een vaste plek voor

in de ontsluiting van de kunstcollectie.

het H-gebouw van het provinciehuis.

—
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D E P ROV I N C I A L E K U N S TCO L L E CT I E: O N T S TA A N E N O N T W I K K E L I N G

FRED EERDEKENS

— Voorbeeld - tegenspraak - 1993

DE CURATOREN

DE KUNSTENAARS

Marc Milissen en
Herman Maes, curatoren
van GEKADERD

—
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Herman Maes (kunstenaar en curator) en Marc Milissen

geschiedenis of de kunstcollectie in het algemeen, dat ze het

(vormgever, kunstenaar en curator) hebben al heel wat

wel moesten opnemen in de selectie.

ervaring opgebouwd in het samenstellen van expo’s. Herman
Maes vaak met de focus op de avant-garde, in duo maakten ze

Om de hoeveelheid en de variëteit aan kunstwerken toch op

regelmatig thematische expo’s rond Limburgse kunstenaars

een bevattelijke manier te kunnen presenteren, kozen Herman

van de afgelopen decennia.

Maes en Marc Milissen voor een chronologische schikking.

Toch was het ook voor hen geen sinecure om GEKADERD

En hoewel veel geselecteerde werken niet rechtstreeks uit het

samen te stellen. Het streven was immers om een beperkte

depot kwamen, maar ergens ophingen of stonden, kozen ze

expo te maken, met een honderdtal werken. De honderden

voor depotwanden als presentatievorm. Enerzijds refereren

werken (op fiche) gingen ettelijke keren door hun handen, ze

ze hiermee aan het echte kunstdepot in de kelder van het

legden kilometers af in de kantoren en publieke ruimten van

provinciehuis, anderzijds laat deze opstelling ook toe op een

het provinciegbouw en andere instellingen, ze spendeerden

beperkte oppervlakte veel werken te tonen.

uren in het depot, wikten en wogen, kozen “op kennis” én “op
Ongetwijfeld zullen er in de toekomst meer (thematische)

emotie”, ...

expo’s samengesteld worden uit deze provinciale collectie.
Uiteindelijk omvat het resultaat 179 kunstwerken en een

Met meer dan 2000 kunstwerken en (sier)objecten van de

selectie uit de legaten: van fotografie over grafisch werk tot

16de tot de 21ste eeuw zijn de mogelijkheden legio.

schilderkunst en sculpturen. Vaak waren de geselecteerde
werken verbonden met elkaar, door verhaal, achtergrond of

Maar het was voor de curatoren overduidelijk dat deze eerste

vormelijke gelijkenissen. In sommige gevallen was er geen

expo, GEKADERD, perfect zou passen in de indrukwekkende

rechtstreeks verband, maar was een werk zo representatief

Begijnhofkerk van Sint-Truiden, erkend Unesco-werelderf-

voor een bepaalde stijlperiode, een episode uit de (kunst-)

goed, met zijn muur- en pijlerschilderingen.

—
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A

“Ik maak schetsen en
voorontwerpen, maar toch
verduidelijken mijn werken
zichzelf pas terwijl ik ze aan
het maken ben. Op die manier
maak ik wat ik móet maken.
Wat erin zit, komt eruit, zo
simpel is het.”
— BAERTEN HUB
BEN BAERTEN
— De pastoor brengt de H. communie aan de zieken - 1978

ANDRÉ BERTELS

— Panorama terril Eisden - 1999

—
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ANTEN DJEF

BAERTEN BEN

Hasselt, 1851- Hasselt, 1913

— “Heideweg” - jaartal onbekend

BAERTEN HUB

Hoeselt, 1946 - woont en werkt in
Hoeselt

1945 - woont en werkt in Hasselt

—

toneelschrijver,

“De pastoor brengt de H.
communie aan de zieken” - 1978

politicus en geschiedkundige gelden.

Ben Baerten schildert alledaagse

Hij stelde tentoon in heel België,

onderwerpen zoals de teloorgang

maakte

van het dorpsleven, de alledaagse

Vlaams
liet

zich

kunstschilder
ook

als

vooral

Djef

Anten

impressionistische

landschapsschilderijen

van

de

levenscyclus,

de

natuur

en

de

Kempische bossen, de heiden, de

velden, huizen en dieren in een

landbouw van voor de industriële

naïeve

revolutie.

kleurrijke

beeldentaal.

Hij

Hij werd directeur van

was van oorsprong bankbediende,

de Hasseltse academie (1902), was

maar wist zich als autodidact wel te

schepen in Hasselt (1900) en later

plaatsen in de kunstenwereld en won

gedeputeerde

verschillende wedstrijden in binnen-

voor

de

provincie

— zonder titel - jaartal onbekend

Hub Baerten is een beeldenmaker,
etser,
tekenaar

graficus,
die

glaskunstenaar,
heel

vaak

rond

vervreemding werkt. Hij gaf les aan
het Provinciaal Hoger Instituut voor
Kunstonderwijs Hasselt, waar hij zelf
ook zijn opleiding volgde.

en buitenland.

Limburg (1909).

ARMAN
— “Assemblage” - 1973
BEERTEN STAF

BEIRENS VICTOR

— “Wipschieting” - 1965

— “Pax” - 1966

en

In zijn foto’s tracht André Bertels de

als schilder-decorateur, maar na een

beeldhouwt. Voor zijn sculpturen kiest hij

immense evoluties te vangen die

opleiding aan het Nationaal Hoger

hoofdzakelijk voor metaal of terracotta

zijn gestuurd door geologische en

Instituut Antwerpen maakte hij van

waarmee hij steeds soberdere vormen

historische gebeurtenissen.

kunstschilderen

Hij

wil creëren. Zo evolueerde hij van

maakte heel wat studiereizen, onder

sculpturen met eenvoudige motieven,

meer naar het voormalige Joegoslavië,

van elkaar afstotende en omsingelende

Griekenland, Turkije, Spanje, Zuid-

vlakken en vormen, naar ruimtelijk

Frankrijk, Bulgarije, ... Hij werd lid

architecturaal schilderwerk in primaire

en medestichter van verschillende

kleuren. Hij maakte ook verschillende

kunstkringen in Limburg.

monumenten en elementen (doopvont,

Oorspronkelijk werkte Staf Beerten

zijn

beroep.

BERTELS ANDRÉ

Brugge, 1928 - woont en werkt in
Hasselt

Beverlo, 1930 - woont en werkt in
Beringen

Vic

(Victor)

Beirens

1941 - woont en werkt in Hasselt

— “Panorama terril Eisden” 1999

schildert

kruis, ...) voor kerken.
Hij gaf les in Hasselt, aan het Provinciaal
Instituut voor Architectuur en Toegepaste
Kunsten.

—
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B

RENÉ BORZÉE
— zonder titel - jaartal onbekend

GUY BLEUS

— zonder titel - jaartal onbekend

—
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BLANCQUAERT LIEVE
Sint-Amandsberg, 1963 - woont en
werkt in Gent

— “Xandro (18 maanden) &

Internationaal gelauwerd fotografe
Blancquaert

alleen

voor

werkt

tijdschriften,

1946 - woont en werkt in Hasselt

— zonder titel - jaartal onbekend
Fotograaf

Isabelle (30)” - 2010

Lieve

BORZÉE RENÉ

niet

kranten

en voor ngo’s. Ze maakt ook haar

René

Borzée

richtte

BROODTHAERS
MARCEL

Sint-Gillis, 1928 – Keulen (D), 1976

“Citron - citroen” - 1974

de afdeling fotografie op van de

Belgisch

Stedelijke Academie voor Schone

kunstenaar

Kunsten in Hasselt en werd er later

kreeg pas in “zijn tweede leven” als

directeur.

beeldend kunstenaar erkenning. Het

dichter

en

Marcel

beeldend
Broodthaers

eerste, als dichter, beschouwde hij als

eigen documentaire reeksen i.s.m.

mislukt. Hij creëerde vaak conceptuele

journalisten rond maatschappelijke

surrealistische accumulaties, objecten

thema’s als seropositiviteit, vrouwen

en “environments”, vaak met ironie, met

en kinderen in Afghanistan, de boerka,

een kritische reflectie op de rol van de

het leven in de gevangenis, ... Of ze

kunstenaar en met literaire verwijzingen.

werkt samen met andere artiesten,

Zijn werk geldt in veel opzichten als

zoals met auteur Erwin Mortier, voor

richtinggevend voor de ontwikkeling van

een dichtbundel. Vaak vertaalt ze haar

de beeldende kunst van de jaren 80 en

fotoprojecten naar televisiereeksen en

90 van de 20e eeuw. Een retrospectieve

filmreportages.

van zijn werk in 2016 in het New Yorkse
MOMA bevestigde zijn belang in de
kunstwereld.

BLEUS GUY

Hasselt, 1950 - woont en werkt in
Hasselt

— “Locks 1 - Chorcawas sisters +
S.D.” - 1980

Hasselts kunstenaar met internationale

BOURDELLE EMILEANTOINE
Montauban (F), 1861 – Le Vésinet
(F), 1929

— “Leda met de zwaan” - 1901

faam Guy Bleus is al jaren actief in mail

BROUWERS ROBERT

Sint-Truiden, 1941 - ‘s-Gravenvoeren,
2016

“De biddende” - 1967
Zijn

hele

leven

combineerde

Robert Brouwers zijn twee passies:
schilderen en fietsen. Hij hoopte

art, performance en conceptuele kunst,

ooit

vaak rond de thema’s administratie

professioneel

wielrenner

te

worden, maar het was een carrière

en/of geuren. Die geuren gebruikt

als kunstschilder die voor hem bleek

hij overigens systematisch in allerlei

weggelegd.

projecten en werken: geurschilderijen,

“Gewone”

geparfumeerde objecten, aromatische

mensen

schilderde

hij

vaak als liefdevolle karikaturen in

installaties, spray-performances.

een expressionistische stijl. In zijn

Behalve op mail art, heeft hij zich ook

werk legde hij tegelijk de glorie of de

toegelegd op fax art en schreef hij mee

vruchteloosheid van het menselijk

het eerste e-mail art-manifest.

bestaan vast.

Zijn werk is terug te vinden in archieven
en collecties wereldwijd. Hij heeft
internationaal zijn naam gevestigd en
stelt tentoon in binnen- en buitenland.

—
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JAN CARLIER —
Man en vrouw II - 1988
Man - 1988

“Het leven is een
raadsel. Hetgeen ik
weet is een leugen
die leeft in mijn
verbeelding. De
leugen bindt me aan
mezelf. Zij vormt de
identiteit.”

CHANET RAOUL
— Stilleven / kinderportret - jaartal onbekend

— CARLIER JAN

C

—
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BUYLE ROBERT

Sint-Niklaas, 1895 – Veurne, 1976

— “Oogsters” - jaartal onbekend

CARLIER JAN

Luozi (Congo), 1957 - woont en werkt
in Hasselt

— “Man” - 1988
— “Man en vrouw II” - 1988

Jan Carlier, multimediakunstenaar en

CANTRÉ JOZEF

docent aan het PHIKO en PXL MAD,

— “Boer die sterft (Hij was dood)”

Een filosofie die als een rode draad

(Gent, 1890 – Gent, 1957)

- 1931-1937

Net als zijn broer Jan-Frans maakte
Jozef Cantré deel uit van “de Vijf”
(met Frans Masereel, Henri Van
Straten en Joris Minne) die na de
Eerste Wereldoorlog de Vlaamse
houtgraveerkunst renoveerden.
Bovendien was Jozef Cantré één
van de voornaamste Vlaamse beeld-

heeft een onbegrensde vormentaal.
door zijn werk (tekst, tekeningen,
installaties, happenings, video) loopt:
“Het leven is een raadsel. Hetgeen
ik weet is een leugen die leeft in mijn
verbeelding. De leugen bindt me aan
mezelf. Zij vormt de identiteit.”
In het provinciehuis Hasselt is een
werk van Jan Carlier in de architectuur
geïntegreerd.

houwers, vaak als de meest typisch
expressionistische beschouwd.
Hij ontwierp ook boekcovers en was
illustrator.

CHANET RAOUL

Schulen, 1935 – Sint-Truiden, 2017

— “Stilleven / kinderprotet” jaartal onbekend

Geïnspireerd door literatuur, natuur
en vooral een drang naar perfectie
en schoonheid, bleef Raoul Chanet
voortdurend op zoek naar dé stijl, zijn
stijl. Terugblikkend is die overwegend
magisch-realistisch: hij creëerde een
nieuwe realiteit die overging in een
kleurrijke droomwereld.

—
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CLAUS LUC

Aalst, 1930 - Aalst, 2006
Luc Claus was een tekenaar, graficus
én beeldhouwer met een abstracte
stijl mét duidelijke verwijzingen naar
het

herkenbare,

het

zogenaamd

“zacht abstracte”. Vloeiende lijnen
vormden antropomorfe figuren, haast
archetypes. Zo evolueerde zijn stijl van
realistische tekeningen van mensen en
dieren naar geometrische vormen.
In 1958, tijdens de wereldtentoonstelling, ontving hij de prijs voor de beeldhouwkunst.

RIK COOLEN
— Space - 1966

DE KUNSTENAARS

PIERRE CORDIER
— Chimigramme - 1976

—
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JAN COX

— Ik ben stervende - 1977

COOLEN RIK

Maaseik, 1948 - woont en werkt in
Zonhoven

— “Space” - 1966
Rik

Coolen

maakt

monumentale

werken op doek die het midden
houden tussen schilderij en ruimtelijk
object.
Het zijn geometrische composities - hij
noemt ze zelf “reliëfs” - die bestaan
uit heel eenvoudige meetkundige
vlakken en lijnen, die hij aanvult met
houten constructies en objecten zoals
stokken, veertjes, metalen vlakken en
gebruiksvoorwerpen.

COX JAN

COX MARC

— “Ik ben stervende” - 1977
— “Ik leef weer, ik kwetter weer”

— “Uw navel, uw tepel, uw

Den Haag (NL), 1919 – Antwerpen
1980

- 1977

— “Ik, it’s obvious” - 1977

opgeleid in de archeologie en de
geschiedenis, behoorde in de jaren
1920 samen met zijn vrienden Paul
Van Ostaijen, Victor Servranckx, de
broers Jespers en Paul Joosten, tot de
Antwerpse

avant-

garde.
In 1945 stond hij mee aan de wieg
van de kunstenaarsgroep “La Jeune
Peinture Belge” en raakte via zijn
contacten

met

Pierre

jukboog” - 1974

Zoon van Pierre, Marc Cox, trad
in

Kunstschilder en keramist Jan Cox,

spraakmakende

Hasselt, 1944 – woont en werkt in
Hasselt

zijn

vaders

voetsporen.

Hij

studeerde monumentale kunst aan
het Provinciaal Hoger Instituut voor
Kunstonderwijs en doceerde er later
ook. Hij maakt behalve beeld- en
wandkeramiek

ook

tekeningen,

sculpturen, reliëfs, muurschilderingen,
films, video’s en hij is bovendien ook
actief als industrieel vormgever.
Hij maakte onder meer “Hendrik en
Katrien”, het bronzen koppel dat op de
Hasseltse Grote Markt zit.

Alechinsky

betrokken bij de Cobra-beweging. Het

COPERS LEO

Gent, 1947 - woont en werkt in
Wetteren

— “Geen rook zonder vuur” - 1973

spontane werk dat Cobra kenmerkte,
sprak hem echter niet aan.
Zijn stijl was eerder abstract, later
figuratief, steeds beïnvloed door het
expressionisme.
In 1950 verhuisde hij naar New York
en kende daar als kunstschilder zijn

CORDIER PIERRE

meest productieve periode. Na een
functie als professor in Boston en

Brussel, 1933 - woont en werkt in
Brussel

een omweg via Rome, verhuisde hij

— “Chimigramme” - 1976

hij zich opnieuw helemaal toelegde

in 1976 terug naar Antwerpen, waar

Pierre Cordier vond in 1956 het

op zijn schilderkunst, zijn etsen en

“Chemigram” (chimigramme, Fr.) uit.

zeefdrukken.

Het procedé combineert de fysica en

Samen met Fred Bervoets, Walter

de fysieke kenmerken van een schilderij

Goossens en Wilfried Pas vormt de

(vernis, was, olie) met de chemie

oudere Jan Cox de kern van de galerij

van

De Zwarte Panter in Antwerpen tijdens

de

fotografie

(lichtgevoelige

oplossing, ontwikkelaar, fixeermiddel);

de jaren 1970.

COX PIERRE

Hasselt, 1915 – Hasselt, 1974

— Uit “Een eeuw beeldende kunst
in Limburg”; Ludo Raskin

Dichter en kunstschilder Pierre Cox
werd bekend bij een breder publiek als
laureaat van de wedstrijd De Mijn, n.a.v.
vijftig jaar steenkool in Limburg. Hij brak
in die periode ook met zijn traditionele
landschapschilderkunst en koos voor
monumentaal (muraal) werk.
Pierre Cox was in 1961 medestichter

zonder camera, zonder uitvergroter en

van de Groep Helikon, de groep

in vol licht.

kunstenaars die vernieuwend wilde
werken in Limburg.

—
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DE KUNSTENAARS

BETTY CUYKX

— zonder titel - 1992

ERIK CROUX
— Textiel - licht - ritme - 1979

WALTER DAEMS
— zonder titel - 1987

D

—
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CROUX ERIK

Bilzen, 1951 - woont en werkt in
Hasselt

DAEMS WALTER

politici, burgemeesters, generaals,
magistraten, universiteitsprofessoren

Turnhout, 1952 - woont en werkt in
Hoepertingen

bij hem poseren en portretteerde
hij ook de koninklijke en prinselijke

— “Textiel - licht - ritme” - 1979

— zonder titel - 1987

maar houdt zich lang niet alleen

verruilde

bezig met toegepast werk. Hij werd

wegwerpmaterialen én zelfs afval.

bekroond met de “Prix de la Jeune

Zo

Peinture Belge” en cureert tentoon-

organisch materiaal, metaal, papier,

stellingen.

... tot monumentale werken in een

Erik Croux is graficus van opleiding,

Walter Daems, graficus van opleiding,
inkt

en

assembleert

papier

hij

voor

kunststoffen,

1896

etsers gerekend.

DAMIEN JOS

Noville-Les-Bois, 1879 – Schaarbeek
1973

Jos

schilderlessen van zijn vader, zelf

— zonder titel - 1992

een zeer talentvol (en bescheiden)

vakmanschap

in

een

nieuw

perspectief weten te plaatsen.
Met

kanten

mandala’s

refereert

ze aan het mediatieve effect van
textielbewerking
Haar

en

vernieuwde,

-verwerking.
verfrissende

technieken in muurreliëfwerken met
geometrische composities focussen
op de transparantie, het contrast
tussen

leegte

en

het

gevulde

oppervlak, het spel dat ontstaat
tussen het licht en de geprojecteerde
schaduw.

kreeg

zijn

eerste

kunstschilder. Elf jaar lang volgde
hij opleidingen in Luik, Antwerpen
en Parijs, wat ongetwijfeld zijn zin
voor detail versterkte. Toch koos hij
voor grote, monumentale werken en
muurschilderingen.
Samen met zijn gezin vestigde hij
zich begin 20ste eeuw in Hasselt,
waar hij opdrachten uitvoerde voor
de
er

keramiekfabriek.
ook

historische

Hij

begon

taferelen

te

schilderen op losse zijden doeken.
Zijn echtgenote en enkele naaisters
vulden aan met borduurwerk. Deze
nieuwe

kunstvorm

leverde

hem

internationale prijzen op.
Later pikte hij het portretschilderen
op. Hoewel hij als kind zelf tot
vervelens toe had moeten poseren en
had gezworen er zelf nooit zijn beroep
van te willen maken, toch kwamen

—
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de

Eerste

Wereldoorlog

verbleef hij in Londen waar hij
wereldfaam
steeds

1936 - woont en werkt in Sint-Truiden

Damien

Tijdens

verwierf

oorlogsprenten.

CUYKX BETTY

Betty Boulez-Cuykx een eeuwenoud

— “Marché Saint-Jacques Gand”
Ensor tot de belangrijkste Vlaamse

gedeputeerde Gielen” - jaartal
onbekend

kantwerk, heeft textielkunstenares

Gent 1870 – Gent 1945

Jules De Bruycker wordt net als James

— “Portret van oud-

Als vernieuwer in de discipline van het

DE BRUYCKER JULES
- 1911

barokke stijl.

CUTHBERT E. SIMON
— “Leeuwen in de woestijn” -

families van België en Luxemburg.

met

Twee

terugkerende

zijn

andere

thema’s

in

zijn werk waren oude volkstypes in
hun alledaagse, vaak armoedige
omgeving
kathedralen
Antwerpen).

en

merkwaardige

(Rouen,

Amiens,

DE KUNSTENAARS

MART DE HOUWER
— zonder titel - 1987

DENMARK

— Dood archief (uit de reeks dode boeken) - 1978

—
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DE HOUWER MART
— zonder titel - 1987

DE SAUTER WILLY

DE VREE PAUL

— zonder titel - 1987

— "XX eeuwen" - 1987

Dudzele, 1938 - woont en werkt in Tielt
Graficus Willy De Sauter heeft een
minimalistisch oeuvre uitgebouwd. Zijn

Antwerpen, 1909 – Antwerpen, 1982

zie ook p. 11: “De provinciale kunstcollectie: ontstaan en ontwikkeling”

grafische achtergrond herkennen we

DE MARINIS
— “… quell’ amore

sogno perduto” - 1977

disperso quel

Antwerpen, 1950 - woont en werkt in
Jamoigne

—”Dood archief (uit de reeks dode
boeken)” - 1978

Denmark is afgeleid van Den Marc,
roepnaam van Marc Robbroeckx. Onder
de indruk van de massa boeken die hij als
student kunstgeschiedenis rondom zich
had verzameld en opgestapeld, beslist
hij “kunstenaar-archivaris” te worden.
Hij wil het volume aan informatie,
aan publicaties, aan “verspild” papier
Zo

verandert,

Paul

werken met herhaalde lijnen. Licht, glans

magazijnier, tekenaar en schilder in een

de

Vree

was

en textuur zorgen voor effect. Zijn stijl

reclamebureau en publiceerde boeken.

noemt men daarom wellicht vaak “zacht

In de Tweede Wereldoorlog werd hij

minimalisme”. Hij plaatst, in diezelfde

door zijn werk voor o.m. het tijdschrift

stijl, ook objecten in de ruimte, in dialoog

Westland

met architectuur.

collaboratie. Na een schorsing, kon hij

verdacht

onderwijzer,

van

culturele

opnieuw als leerkracht aan de slag. Hij

DENMARK

reduceren.

duidelijk in zijn aanvankelijke, abstracte

DE SMET GUSTAAF
Gent, 1877 - Deurle, 1943

werd later nog poëzierecensent bij Het
Handelsblad en bij de BRT-radio, schreef
artikels over proza, theater en plastische

—"Deemstering" - jaartal onbekend

kunsten.

20ste eeuw in Sint-Martens-Latem in

D’HAESE ROEL

Gustaaf De Smet verdiepte zich begin
het impressionistische luminisme. Later
ontwikkelde hij zijn eigen expressionisme
met een kubistische inslag en veel
dorps-, circus- en kermistaferelen. In zijn
voormalige huis in Deurle is vandaag het
“museum Gust De Smet” gevestigd.

versnijdt,

versnippert en verpulvert hij publicaties
om ze vervolgens te transformeren tot
objecten. Hij gaat nauwgezet, haast
ritueel en repetitief te werk.
Hij wordt vaak met popart, het Nieuwe
Realisme of Arte Povera in verband
gebracht. Zelf onderscheidt hij zich van al
die bewegingen en roept op tot reflectie
door zelfspot. Hij archiveert zowaar
zichzelf, archiveert zijn archieven en ook
die archieven archiveert hij opnieuw.
Letterlijk en figuurlijk een monnikenwerk.

—
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Geraardsbergen, 1921 – Brugge, 1996

—"Pluie Printanière" - 1962

DE KUNSTENAARS

F
HUGO DUCHATEAU
— Lijnen in de ruimte - 1982

HAMISH FULTON
- 1976

— Hode lane
—
28

DIBBETS JAN

DUCHATEAU HUGO

— zonder titel - 1978

— "Lijnen in de ruimte" - 1982
— "Staatsieportret gouverneur

Weert (NL), 1941 – woont en werkt in
Amsterdam (NL)
Tekenleraar

die,

in

Londen,

conceptuele werken begon te maken
in parken, tuinen en op het strand. Hij
tekent en combineert met fotografie.

FULTON HAMISH

Tienen, 1938 – woont en werkt in
Sint-Truiden

Londen, 1946

Hilde Houben-Bertrand" - 2005

— “2 akties” - 2006

— "Hode lane" - 1976
— "Landmark" - 1976

Hamish Fulton is een Brits wandelkunstenaar: al zijn kunstwerken
sinds 1972 zijn gebaseerd op zijn

Hugo Duchateau is glaskunstenaar

wandelingen.

Ruimte en waarneming spelen een

van

zich

geen sporen nalaten en verzamelt

belangrijke rol in zijn werk.

daartoe niet beperkt. De omgeving,

hij geen materiaal. Wandelen is voor

de context en het materiaal - in al zijn

hem een kunstvorm. Hij wandelt dan

mogelijkheden en aspecten - spelen

ook in groep, vooral met andere kun-

vaak een belangrijke rol in zowel zijn

stenaars. Door de gekozen locaties,

beeldend werk als zijn installaties.

krijgen zijn werken vaak een politieke

Samen

of maatschappelijke geladenheid.

DINE JIM

Cincinnati (VS), 1935

— "Sledgehammer and axe" -

opleiding,

met

maar

Vincent

heeft

Van

den

Onderweg

wil

hij

1971

Meersch, Jos Jans, Hélène Keil, Dré

Hij vertaalt zijn wandelingen en

Beeldend kunstenaar Jim Dine nam

Sprankenis en Jan Withofs gaat hij

zijn

als twintiger deel aan zogenaamde

met de Research Group (1967) op een

illustraties, tekst, ...

happenings en kreeg in 1960 zijn

creatieve en kritische manier op zoek

eerste

naar vernieuwing.

solotentoonstelling.

Hij

exposeerde kort daarop al met

Werk

onder anderen Roy Lichtenstein,

geïntegreerd in het Provinciehuis in

Andy Warhol, ... Hij kende als

Hasselt.

popartkunstenaar succes bij publiek

In de Minderbroederstraat in Sint-

en critici, was gastdocent, nam deel

Truiden vind je ook zijn werk “Bewaar

aan de Biënnale van Venetië en

het licht in mijn ogen, Franciscus,

Documenta in Kassel.

anders slaap ik de dood in”.
In

van

Hugo

maart

2018

Duchateau

kocht

is

het

provinciebestuur het werk “2 akties”
aan van Hugo Duchateau op de
veiling van de Brussels Airport
Collection.

—
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ervaringen

naar

fotografie,

DE KUNSTENAARS

RIK HAMBLOK

— Kompositie 1 - 1977

H

LOUIS GHYSEBRECHTS
— In afwachting van een gele
bedreiging – 1967

JAN HABEX
— Ontwerp voor bos- en
moeraslandschap uit het
steenkolentijdperk”

—
30

GEBOERS JOS

GILBERT AND GEORGE

Lommel, 1911 – Heusden-Zolder
1982

(Gilbert Prousch: San Martin de
Tor (I) 1943 en George Passmore:
Plymouth(VK), 1942)

—“Boten” - 1957

Deze autodidact schilderde in het
begin o.a. Kempische landschappen.

Gilbert & George zijn al sinds

Een studiereis naar Parijs en zijn

de

zoektocht naar meer vrijheid om

hun

gevoelens en stemmingen te uiten,

fotowerken achter glas, worden ze

deden hem echter overschakelen

beschouwd als de gangmakers voor

naar meer abstract werk.

performancekunst,

Hij ontving verschillende prijzen in

conceptuele kunst. Zelf beweren

binnen- en buitenland en richtte,

ze dat het gebrekkige Engels van

samen

Gilbert,

met

dorpsgenoten

Rik

jaren

1960

actief.

performances

dat

en

Met
grote

videokunst

George

als

en

enige

Hoydonckx en Rik Hamblok, het

begreep, hen heeft samengebracht.

collectief Groep 64 op.

Dankzij hun uniform van strakke
maatpakken en hun performances
(o.m. als zingende standbeelden),

GHYSEBRECHTS
LOUIS

ontwikkelde zich een oeuvre dat
herinnert aan slapstick.

Hasselt, 1932 - woont en werkt in
Hasselt

— “In afwachting van een gele
bedreiging” - 1967

Louis

Ghysebrechts

is

architect

(van o.m. de Grenslandhallen) en
maakte als schilder deel uit van de
Hasseltse avant-gardescene. In zijn
prille artistieke carrière creëerde

Performances

werden

ingeruild

voor controversiële fotomontages,
waarin vaak sperma, bloed, urine,
uitwerpselen of braaksel worden
afgebeeld.
In

1986

wonnen

Gilbert

and

vertegenwoordigden zij Engeland op
de Biënnale van Venetië.

zwart-wittekeningen, zeefdrukken, ...
En ook in zijn bouwwerken gebruikt
hij beton, glas en staal als collageelementen om kleur en vorm mee te
geven.

schilderde

onder

historisch, al dan niet imaginair. Hij
deed wel onderzoek om het werk
wetenschappelijk geloofwaardig te
houden.

HAMBLOK RIK

Lommel, 1923 – Lommel, 2004

— “Kompositie 1” - 1977

De fabrieksarbeider Rik Hamblok
schilderde

vooral

portretten

en

lanschappen. Hij ontdekte dat een
abstract schilderij even authentiek
kan zijn als een waarheidsgetrouwe
weergave van iets gekends. Zo
werd hij een van de eerste abstracte
kunstenaars in Limburg. Hij was
medestichter van Groep 64.

HAMELRYCK ADO

Halle, 1941 – woont en werkt in Genk

en Antwerpen, is ere-docent aan de

met zwart en wit. Na verloop van

Hij maakt daarnaast grafisch werk,

Habex

meer landschappen, al dan niet

Ado Hamelryck studeerde in Brussel

afval, tijdschriften, ... afgebakend

perspectief te genereren.

Jan

— “Tekening nr. 9” - 1976

materiaal als gekleurde knipsels,

en diepte aan toe om zo een nieuw

moeraslandschap uit het
steenkolentijdperk” - jaartal
onbekend

George de Turner Prize. In 2005

hij vooral collages uit alledaags

tijd voegde hij er reliëf, inkepingen

Genk, 1887 – Genk, 1954

— “Ontwerp voor bos- en

— “First blossom” - 1979
late

HABEX JAN

GUFFENS GODFRIED
Hasselt, 1823 – Schaarbeek, 1901

— “De dekens van de

Hansesteden bieden hun charters
en privileges aan om in het
archief van de Sint-Michielsabdij
Antwerpen te bewaren” - jaartal
onbekend

—
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Katholieke Hogeschool Limburg.
Zijn

initiële

coloristisch,

stijl,

expressief

maakte

en

geleidelijk

plaats voor een sobere, pure stijl
waarin zwart de (enige) hoofdtoon
voert. Zwart is voor Ado Hamelryck
immers de meest sprekende kleur,
biedt de mogelijkheid om absolute
zuiverheid, de essentie vast te leggen.

DE KUNSTENAARS

RICHARD HAMILTON

— Release - 1972

—

32

NINA HAVEMAN
— zonder titel - 1983

HAMILTON RICHARD

Pimlico (VK), 1922 – Northend (VK),
2011

—“Release” - 1972
Richard

Hamilton

maakte

deel

uit van the Independent Group,
opgericht in de jaren 1950, die mee
de basis legde voor popart in GrootBrittannië. Zijn vroege werken, vanaf
1956, werden al snel beschouwd als
typische voorbeelden van popart en
hij was zowat de voorloper van de
kunststroming.
Hij is ook bekend als de ontwerper
van de hoes en poster voor het album
“the Beatles” ofte The White Album.
Nieuwsgierig naar het gebruik van
nieuwe technologieën voor zijn kunst,
begon hij werken op de computer te
maken en te printen.

HERMANS PAUL

HEYRMAN HUGO

Hasselt 1898 – Hasselt 1972

Zwijndrecht, 1942 – woont en werkt
in Antwerpen

— “Zelfportret” - jaartal

— zonder titel - 1975

onbekend

Paul Hermans studeerde kunsten,
maar behaalde heel wat meer prijzen
en diploma’s: een speciale prijs
anatomie en biologie aan de VUB,
een brevet in heraldiek, grootste
onderscheiding in de kunsten, mét de
gouden medaille van koning Albert
en koningin Elisabeth.
Zijn stijl sloot in het begin aan bij het
Vlaams expressionisme, maar werd
anderen zodat hij na verloop van tijd
zijn donkere tonen temperde.
De

Tweede

Wereldoorlog,

de

bijhorende beperking om veel te
van zijn moeder, deden hem in 1941
terugkeren naar Hasselt.
Hij mocht er in 1971 nog de Provinciale
Prijs

— zonder titel - 1983
Nina

Haveman

exposeerde

voor

Schone

Kunsten

in

ontvangst nemen, maar overleed

Groningen (NL), 1958 - woont in
Kanne-Riemst

Heyrman

aanvankelijk
over

op

muziek,

beeldende

studeerde
schakelde
kunst.

Zijn

schilderkunst – figuratief en met
postmoderne kenmerken - werd
beïnvloed door fotografie, film en
nieuwe media. Hij evolueerde tot een
nieuwe-mediakunstenaar die naam
maakte met acties, happenings en
conceptuele kunst.

steeds beïnvloed door werk van

reizen of kunst te maken én de ziekte

HAVEMAN NINA

Hugo

kort na de uitreiking.

HOCKNEY DAVID
Bradford (VK), 1937

— “Celia adjusting eyelash” 1979

zie p. 12: De provinciale kunstcollectie:
ontstaan en ontwikkeling
Als

beginnend

schilder

maakte

David Hockney doeken met een
anekdotisch karakter. Later werkte
hij enkel nog in acrylverf en werd zijn
stijl realistischer, met de typerende

met

grote namen als Roger Raveel en
Hugo Duchateau, heeft werk in
gerenommeerde collecties zoals van

HEYLEN JAN

thema’s

— “Monstertje” - jaartal

begon foto’s te verwerken in zijn

Genk, 1931 – Diest, 1967

onbekend

het SMAK. Ze houdt kunst maken

Jan Heylen (1931-1967) wist in zijn

graag laagdrempelig, werkt met

korte carrière een grote indruk na te

kinderen en in zorginstellingen met

laten in de keramiek. Hij mocht op

mensen met beperkingen.

27-jarige leeftijd, als jonge Belgische
kunstenaar, een aantal beeldhouwwerken tentoonstellen op de Expo
’58.

stillevens

zwembaden,
en

schilderijen,

creëerde

reeksen

fotocollages,

waarmee

hij

het

portretten,

landschappen.

medium

de

Hij

vervolgens
“joiners”,

beperking

fotografie

van
wilde

uitvergroten.
Later, toen hij bij het overlijden
van zijn moeder naar Engeland
terugkeerde, schilderde hij vooral
het karakteristieke landschap van zijn
geboortestreek.

—
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JOS JANS
— zonder titel - jaartal onbekend

DE KUNSTENAARS

J
FLORIS JESPERS
— zonder titel - jaartal onbekend

—
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HOORNE EMIEL

JANS JOS

JOHNS JASPER

— “Zilverweide” - 1987

— zonder titel - jaartal onbekend

— zonder titel - 1976

voor de grafische kunsten, zelf als

kunstopleiding in Hasselt en begon

begenadigd kunstenaar, lino- en

zijn carrière met zwarte kosmische

houtsnijder, maar ook als vriend

landschappen.

van

er primitieve elementen aan toe

Roeselare, 1951

Achel, 1936

Emiel Hoorne is een sleutelfiguur

beroemde

kunstenaars.

Hij

hedendaagse
exposeert

zelf

Augusta (VS), 1930

Kunstenaar Jos Jans volgde zijn

(bollen,

Later

schalen,

voegde

...),

hij

herkenbare

wereldwijd, maar schuift vooral de

vormen en zelfs meer kleur. Andere

andere Vlaamse grafici naar voren op

terugkerende thema’s in zijn werk

de internationale scene.

zijn de eilanden, waarmee hij een
droomwereld creëert, en de mens en
alles wat hij onderneemt.

HOYDONCKX RIK

Hij was medestichter van de Research

Tessenderlo, 1924 – Lommel, 2006

Group in 1967.

aan een tentoonstelling van de lokale
kunstkring en ging aan het Hoger
Instituut voor Schone Kunsten in
Antwerpen studeren. Erna volgden

en maker van collages en driedimensionale assemblages. Hij doorliep

van Ostaijen en Oscar en Floris Jes-

— zonder titel - jaartal onbekend

pers stichtte hij “De Bond Zonder

Floris Jespers werd geboren in een
was beeldhouwer, broer Oscar werd

Londen, ... Hij doceerde in Zuid-Afrika

beeldhouwer en Floris schilder.

en in België.

Floris verdiende eerst als cellist de
zijn

kost. Tijdens een van zijn optredens

grafisch werk, hoewel hij zich ook

ontmoette hij Paul Van Ostaijen,

toelegde op olieverf, aquarel- en

die zijn grote vriend en bezieler zou

gouachetechnieken.

met

worden en hem in contact bracht

stadsgenoten Jos Geboers en Rik

met internationale modernistische

Hamblok was hij lid van de Lommelse

kunststromingen.

kunstkring “Heikracht” en, nog met

Oscar en Paul Joostens vormden

hen en enkele Duitse kunstenaars,

Paul en Floris “De Bond Zonder

stichtte hij het collectief Groep 64.

Gezegeld Papier”, een van de eerste

Samen

Antwerpse kunstschilder, tekenaar

tialisme. Samen met dichter Paul

studie, in Parijs, in Belgrado, in

voor

Paul Joostens was een eigenzinnige

Borgerhout, 1889 – Antwerpen, 1965

Antwerps kunstenaarsgezin. Vader

gekend

twee vrouwelijke Heiligen” jaartal onbekend

tot dadaïsme en uiteindelijk existen-

JESPERS FLORIS

nog 10 jaar van vervolmaking en

vooral

— “Madonna met kind tussen

de over impressionisme en kubisme

Rik Hoydonckx nam als 19-jarige deel

is

Antwerpen, 1889 – Antwerpen, 1960

een heleboel stijlen: van avant-gar-

— “Provence, Feest” - 1987

Hij

JOOSTENS PAUL

Samen

met

modernistische groepen in België.

—
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Gezegeld Papier”.
Hij kwam uit een gegoede burgerfamilie, maar kreeg bij leven weinig
erkenning. Hij leefde in armoede en
stierf zo goed als vergeten.

DE KUNSTENAARS

IVO KONINGS

— zonder titel - 2000

STEFAN KELLENS
— Besakih Bali Indonesia - 1987
HELÈNE KEIL
— zonder titel - 1968

K

—
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KEIL HÉLÈNE

Europa en grote stukken van de rest

Tongeren, 1948

van de wereld. Die reizen inspireerden

— zonder titel - 1968

hem. Zijn relatie tot vrouwen en zijn
identiteit intrigeerden hem.

Hélène Keil was pas 18 en studente
aan het Provinciaal Hoger Instituut
voor

Kunstonderwijs

te

Hasselt,

toen zij, samen met Vincent Van
den Meersch, Hugo Duchateau, Jan
Withofs, Jos Jans en Dré Sprankenis
de avant-gardebeweging Research
Group oprichtte.

Hij werd in 1982 verkozen tot erelid
van de American Academy of Arts
and Letters, in 1991 tot erelid van de
Royal Academy of Arts en in 1996 in
Frankrijk tot Chevalier des Arts et des
Lettres.

KONINGS IVO

Hasselt, 1945 - woont en werkt in
Hasselt

KELLENS STEFAN

— zonder titel - 2000

Hasselt, 1954 - woont en werkt in
Hasselt

Ivo

— "Besakih Bali Indonesia" -

zoek naar authenticiteit. In een ver
buitenland, een desolaat landschap
stadszicht

in

veelzijdig
schilder,

ontving hij diverse prijzen, zijn kunst
presenteert

geregeld de grote maatschappelijke
problemen aan in zijn fotoreeksen
vervuld van symboliek. Hij werkte
mee aan talrijke publicaties van en
over kunst(fotografie) in Limburg.

Toledo (VS), 1945

— zonder titel - 1979

Amerikaanse kunstenaar en fotograaf

jaren 1960 en 1970. Samen met zijn
Amerikaans echtgenote woonde en
werkte hij jarenlang in Gent, waar
hij voor het eerst terechtkwam op
en

graficus Ron B. Kitaj werkte lange
tijd in Engeland, waar hij werd
beschouwd als een vooraanstaand
vertegenwoordiger van de “School
of London” en van de Engelse
variant van de popart. Als matroos
en kunstenaar, doorkruiste hij heel
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vertegenwoordigers

van de conceptuele kunst uit de

Chagrin Falls (US), 1932 – Los
Angeles (US), 2007

—

uiteenlopende

Joseph Kosuth, die behoort tot de

KITAJ RON B.

kunstschilder

in

KOSUTH JOSEPH

belangrijkste

Amerikaans

hij

tentoonstellingen.

zijn

geboortestreek. Daarnaast kaart hij

— "A life B" - 1975

is

en auteur. Voor zijn literair werk

1987

historisch

een

beeldhouwer,

zanger, toneelacteur, chroreograaf

Fotograaf Stefan Kellens gaat op

of

Konings

artiest:

uitnodiging van Jan Hoet.

DE KUNSTENAARS

JAN LATINNE

— zonder titel - 1982

L
JACQUES LEDUC

— Parijs nocturne - 1963

JOHNY LAMBRIGTS
— Tiepiekemaan siejantiefiest artiestiek
nessepa - 1979

—
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LAAGLAND LUDO

Paal, 1923 – Pellenberg, 2006

— "Landschap" - 1968

Ludo Laagland, pseudoniem voor
Ludo Peeters, was opgeleid als

LEBEAU PHILIPPE

LECOMTE PAUL EMILE

Tongeren, 1944 - woont en werkt in
Hasselt

Parijs (F), 1877 – Parijs (F), 1950

— zonder titel - jaartal onbekend

wereld veroverde, was de jonge

de klas. Schilderen werd zijn beroep.

graficus

Zijn inspiratie haalde hij uit de natuur

ook fotograaf voor Het Belang van

en hij bleef daarbij trouw aan zijn

Limburg, Philippe Lebeau zich niet

eenvoudige figuratieve stijl. Naast

bewust dat hij ook die richting zou

landschappen omvat zijn werk ook

inslaan. Hij was immers vooral

portretten, stillevens, naakten en

gefascineerd door Dali's surrealisme.

religieuze onderwerpen.

Door een reis naar de Verenigde

en

kunstschilder,

later

Staten, de confrontatie met The
American Dream en de bijhorende
levensstijl van Amerikanen op zoek

1950

naar een eigen cultuur, verdiepte

artiestiek nessepa" - 1979

popart, maar zonder in de stroming

— "Tiepiekemaan siejantiefiest

LATINNE JAN

Hamont, 1936 - woont en werkt in
Lanklaar

— zonder titel - 1982
Jan

Latinne

maakt

tekeningen,

jes, meubels... .
Eind jaren 70 stond hij met Rik
Hamblok en Humberto Wouters
aan de wieg van ASIKAN 2240, een
“International Art Group” die reageerde tegen de ingeslapen, uitgedoofde
en vervlakte samenleving. De kunstenaars wilden niet geleefd worden
maar via hun kunstwerken tonen hoe
het leven echt kon zijn.

hij zich in de elementen van de
op te gaan. Ook al plaatst zijn
werk

de

onze

Europese

veramerikanisering

van

maatschappij

in

perspectief, de extra invloeden van
kunstenaars als Christo maken dat
het

niet simpelweg als popart te

labelen is.

glasvezelsculpturen, bronzen beeld-

- jaartal onbekend

Toen in de jaren 1960 popart de

onderwijzer, maar stond nooit voor

LAMBRIGTS JOHNY

— "Hoogteburcht in avondzon"

LEBLANC WALTER

Antwerpen, 1932 – Opzullik, 1986

— "Green torsions" - jaartal
onbekend

Belgisch beeldend kunstenaar Walter
Leblanc was stichtend lid van de
groep G 58, die deel uitmaakte van de
internationale beweging "Nouvelle
Tendance" en hem in contact bracht
met de internationale avant-garde.
Na zijn opleiding - vooral gefocust op
figuratieve kunst - evolueerde hij in de
richting van de monochrome kunst,
de optische kunst en de kinetische
kunst, waarvan hij in België de meest
representatieve kunstenaar werd.

—
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LEDUC JACQUES

Ophoven, 1921 – Ophoven, 2013

— "Parijs nocturne" - 1963

Jacques of Jac Leduc werkte als
beroepstekenaar in de steenkoomijn
van Zolder. Behalve landschappen,
stillevens

en

stadsgezichten,

schilderde hij dan ook heel wat
mijnwerkerstaferelen. Later kwamen
er meer zee- en havenzichten, boten,
... bij en bekwaamde hij zich ook in de
lithografie.

SOL LEWITT
— zonder titel - jaartal onbekend

DE KUNSTENAARS

ARMAND MACLOT
- jaartal onbekend

— Molenvijver

M

HERMAN MAES
— zonder titel - 1986

—
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LEMMENS LAMBERT

LOHAUS BERND

MAES HERMAN

— zonder titel - 1977

— zonder titel - 1986

verdiepte zich in de diverse technieken

Panamarenko, Hugo Heyrman en

tekeningen, installaties en illustraties

van de teken- en schilderkunst. Als

Wout Vercammen van 1964 tot 1965

die zich situeren tussen abstractie,

onderwijzer in Alken kwam hij in

het tijdschrift Happening New op.

verbeelding

contact met schilder en jezuïet Lode

Hij werkte voornamelijk met hout,

Hij

Taeymans, die hem de liefde voor

steen en papier, voerde vaak slechts

België

schilderen in de natuur bijbracht.

minimale ingrepen in de ruimte uit,

achtereenvolgens lid, vice-voorzitter

Zijn vroege werken zijn hoofdzakelijk

vaak met een grote rol voor taal en

en voorzitter van het NICC (Nieuw

landschappen

tekst.

Internationaal Cultuur Centrum) en

kleuren primeren. Na 1944 worden de

In Antwerpen opende hij de avant-

cureert tentoonstellingen met vooral

werken kleuriger en veelzijdiger van

gardegalerie Wide White Space. O.m.

Belgische avant-gardekunst. Hij is

onderwerp.

Marcel Broodthaers, Joseph Beuys en

medecurator van GEKADERD.

Panamarenko stelden er tentoon.

Grootvader Karel Maes was een

Gotem, 1893 – Sint-Truiden 1952

— “Rode knotwilgen” - 1966
Lambert

Lemmens

specifieke

volgde

kunstopleiding,

waarin

geen

maar

donkere

Düsseldorf (D), 1940 – Antwerpen,
2010

Kinshasa (Congo), 1959 - woont en
werkt in Hasselt

Bernd Lohaus richtte samen met

Herman Maes maakt schilderijen,

geeft
en

en
les,
het

werkelijkheid.

stelt

tentoon

buitenland,

in
was

pionier in de abstracte kunst, vader

LEWITT SOL

Hartford (VS), 1928 – New York (VS),
2007

— zonder titel - jaartal onbekend

Sol LeWitt is één van de belangrijkste
kunstenaars

-

schilder,

tekenaar,

beeldhouwer - uit de minimal art en
de conceptuele kunst. De vorm van
kunstwerken werd tot in het extreme
gereduceerd. Conceptuele kunst ging
nog een stap verder en stelde het
belang van het achterliggende idee
of concept van kunstwerken boven
de schoonheid of fysieke vorm ervan.
Zijn werk varieert van foto’s, werken
op

papier,

drawings:

sculpturen
monumentale,

tot

wall

meestal

geometrische muurtekeningen die
volgens heldere en strikte instructies
werden uitgevoerd, en dit niet langer
door de kunstenaar zelf maar door
medewerkers.

Piet Maes meubelontwerper.

MACLOT ARMAND
Antwerpen, 1877- Genk, 1959

— “Molenvijver” - jaartal
onbekend

— “Heidelandschap” - jaartal
onbekend

Schilder, etser, theosoof Armand
Maclot kwam in 1899 voor het eerst
in Genk, waar hij het ongerepte
Kempische landschap ontdekte. Hij
vestigde zich er aan de Molenvijver
en trok erop uit in de streek, vaak
vergezeld door zijn leerlingen.
Hij en zijn buurman Emile Van
Doren

waren

de

belangrijkste

vertegenwoordigers

van

de

zogenaamde Genkse School: een
groep landschapsschilders die in
Genk werkten.
Maclot

was

eveneens

stichtend

voorzitter van de Loge Antwerpen,
ijverde
en

was

voor
lid

het
van

kunstverenigingen.

—
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natuurbehoud
verschillende

FRANS MASEREEL
— “Fille de Mer” - 1931

DE KUNSTENAARS

JORIS MINNE

— Liberté Eluard - jaartal onbekend

GORDON MATTA-CLARK
— Office baroque - 1977
—
42

MARINI MARINO

Pisoia (I), 1901 - Viareggio (I), 1980

— "Le sacre du printemps" 1974

Marini Marino was bevriend met
collega-kunstenaars als Giacometti,
Picasso, Braque en Moore, ... Zelf
schilderde en tekende hij, maar
was vooral actief en bekend als
beeldhouwer. Behalve ruiterbeelden,
komen ook het vrouwelijk naakt en
portretbustes vaker aan bod in zijn
oeuvre. In het begin doen de beelden
realistisch aan, later dramatischer
met aandacht voor de tragedie van
het menselijk bestaan tot ze geheel
herleid zijn tot een soort fossielen.
In Firenze is er het Museo Marino
Marini, gewijd aan zijn oeuvre.

MASEREEL FRANS

Blankenberge, 1889 – Avignon (F),
1972

— “Fille de Mer” - 1931

Ze waren met vijf (“De Vijf”: Jozef Cantré, Jan-Frans Cantré, Henri Van Straten, Joris Minne en Frans Masereel)
die de houtsnijkunst nieuw leven
inbliezen, maar Frans Masereel kunnen we gerust aanzien als dé belangrijkste houtsnijder en graficus uit de
twintigste eeuw.
Zowel in zijn artistieke werk als in
zijn anti-nazipamfletten zien we zijn
verzet tegen de uitbuiting van de gewone mens en tegen de negatieve invloed van het moderne leven, zijn sociaal engagement en zijn pacifisme.

MATTA-CLARK
GORDON

New York 1943 – New York, 1978

— "Office baroque" - 1977

Amerikaan Gordon Matta-Clark was
vooral bekend voor zijn in-situwerken.
Hij studeerde af als architect, maar
werkte alles behalve conventioneel,
wat verklaart dat hij het zelf over “anarchitectuur” had en aansloot bij de

MINNAERT FRANS
Idegem, 1929 – Aalst, 2011

— "Vrouw" - 1968
MINNE JORIS

Oostende 1879 – Antwerpen, 1988

— "Aan wal" - 1932
— "Kempisch landschap" - 1924

New Yorkse avant-gardescene. Eerder

Belgisch beeldend kunstenaar Joris

dan kunstenaar of architect te zijn, wil

Minne hoorde samen met Frans

hij de grenzen van kunst en architec-

Masereel, Jan-Frans Cantré, Jozef

tuur onderzoeken en verkennen.

Cantré en Henri Van Straten tot "De

Hij deed dat met performances, wer-

Vijf" die na de Eerste Wereldoorlog

ken rond recyclage, rond ruimte en

de Vlaamse houtsnijkunst deden

textuur, “building cuts”, woordspelin-

heropleven.

gen en teksten.

Hij staat mee aan de wieg van de
kunstenaarsgroep rond het tijdschrift

MEES GUY

“Lumière”,

richt

mee

”De

Vrije

Academie” op, wordt professor aan

Mechelen, 1935 – Antwerpen, 2003

Ter Kameren, krijgt van de regering de

— "Winter '77 - '78" - jaartal

leiding over de Belgische paviljoenen

onbekend

op internationale tentoonstellingen,
heeft de leiding over de Groep 58 en

MEESTER
VAN ELSLOO

"St.-Anna-te-Drieën" - ca. 15101515
Meester Van Elsloo is een noodnaam voor een groep anonieme
beeldensnijders die rond 1500 actief
waren in Midden- en Noord-Limburg.
De noodnaam is afgeleid van een
houten beeld van Sint-Anna ten Drieën in de Sint-Augustinuskerk in Elsloo.
De beeldengroep, met de heilige
Anna, Maria en het kind Jezus, geldt
als een belangrijke representant van
het werk van deze kunstenaar(s). Later
zijn tientallen andere houten beelden aan de Meester van Elsloo of zijn
atelier toegeschreven, zoals dit beeld.

—
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wordt lid en later voorzitter van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België.

PAULE NOLENS
— Mijnwerkers - 1948

O
URBAIN MULKERS
— zonder titel - 1974
DE KUNSTENAARS

HANS ORLOWSKI

— Die zeichnende (Lilo Meyer) - 1935

N

—
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MORELLET FRANÇOIS

waarbij hij bestaande landkaarten

meer dan veertig werken voor de

manipuleerde,

openbare ruimte. Solo maakte hij

— zonder titel - 1978

herplakte.

Cholet (F), 1926 – Cholet (F), 2016
Autodidact
maakte

François

Morellet

schilderkunst,

kinetische

kunst, lichtkunst, beeldhouwkunst
en grafische kunst. Met humor en
dubbele bodems durfde Morellet zijn
zelf opgelegde artistieke spelregels
relativeren.
Samen met tijdgenoten lanceerde
hij via experimenten de kinetische
kunst en participeerde hij in de
internationale beweging “Nouvelle
Tendance”.
Daarna maakte hij veel lichtobjecten
met neonbuizen en nog later legde
hij zich toe op kunst geïntegreerd in
architectuur en de openbare ruimte,
zoals de wijk La Défense in Parijs en
bijdrages aan het beeldenpark van
het Kröller-Müller Museum.

MULKERS URBAIN
Schulen, 1945 - 2002

—

“Twee rechte grafietlijnen in
kruisvorm in de ruimte” - 1979

verknipte

en

vaak grote versies van alledaagse
gebruiksobjecten als een schroef,
een wasknijper, een tandenborstel.
Daarnaast is hij ook bekend van

NAGAOKA KUNITO

zijn “soft sculptures”. Alledaagse

Nagano (J), 1940

(gebruiks)voorwerpen die normaal

— “Iseki py XVI” - 1978

flexibele materialen.

hard

zijn,

uitgevoerd

in

zachte,

Door gewone objecten te vertalen
naar

NOLENS PAULE

Hasselt, 1940 – Hasselt, 2008

— “Mijnwerkers” - 1948
Als

student

aan

Ter

sculpturen,

assemblages,

environments, ... wordt zijn werk bij
de popart ingedeeld.

Kameren

specialiseerde Paule Nolens zich in
monumentale schilderkunst en glasin-lood, maar ze zette vroegtijdig
haar opleiding stop en werd lerares
tekenen.
In bruin-blauwschakeringen en met

ORLOWSKI HANS

Tsjernjachovsk (Rus) (vroeger
Insterburg (D)), 1894 - Berlijn, 1967

— “Die zeichnende (Lilo Meyer)”
- 1935

zeer afgelijnde composities gingen

Hans Otto Orlowski moest zijn

haar werken haast in de muur op.

studies in decoratieve kunsten in

Na verloop van tijd, koos ze voor

Berlijn onderbreken om naar het

een heftiger palet en dynamischere

front in Servië te trekken. HIj keerde

lijnvoering

vrij snel gewond terug en ging aan de

om

levenskracht

en

bezieling weer te geven.

slag als tekenaar voor de overheid.

Muurschilderingen van Paule Nolens

Hij hervatte zijn studies, gaf zelf les,

vind je over heel België, dichtbij o.m.

werd professor en hield zich artistiek

in de kerk van Runkst-Hasselt en de

vooral bezig met houtsnijkunst en

de wereld is haar begrijpelijkheid” – 1987

de Virga Jessebasiliek van Hasselt.

illustraties.

Ze was medeoprichtster van Helikon

Na een reis naar Parijs keerde hij

Urbain Mulkers leidde het Provinciaal

samen met o.a. Paul Cox, Robert

het expressionisme de rug toe en

Museum in Hasselt (nu Z33) en de

Vandereycken,

vernielde eigenhandig meer dan 60

Grafische Studio van de provincie

Armand Van Rompaey.

— zonder titel - 1974
— “Het eeuwige mysterie van

Limburg,

waardoor

hij

tentoonstellingscatalogi

heeft

kon spelen in de hedendaagse kunst
in Limburg.
kunstenaar

en

Vilain

en

schilderijen die hij tot dan toe had
gemaakt. Door een bombardement

talrijke

gepubliceerd en een belangrijke rol

Als

Walter

grafisch

OLDENBURG CLAES
Stockholm (S), 1929

— “Tea bag” - 1972
Zweeds-Amerikaans

beeldhouwer,

vormgever werd hij vooral bekend

schilder en graficus Claes Oldenburg

dankzij zijn cartografische kunst,

creëerde samen met zijn vrouw

—
45

in de Tweede Wereldoorlog werd zijn
oeuvre een tweede keer vernield.

ROBERT RAUSCHENBERG

— zonder titel - 1982

P

”Wat anderen de
echte kunst noemen,
lijkt te veel op kunst,
dat is het probleem.”

DE KUNSTENAARS

— PANAMARENKO

R
THIERRY RENARD

— Go America - 1999
—
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PANAMARENKO

RAUSCHENBERG
ROBERT

Antwerpen, 1940

— “Mechanism of gravity” 1979

Henri Van Herwegen is een Belgisch

RENARD THIERRY

Tongeren, 1951 – Brussel, 2011

Port Arthur (VS), 1925 – Captiva
Island (VS), 2008

— “Go America” - 1999

— zonder titel - 1982

afgestudeerd in de rechten, actief

Thierry Renard was een autodidact,

ontdekte

als advocaat. Hij schilderde altijd

de

zijn tekenvaardigheden tijdens zijn

wel, maar besloot pas in 1995 om

samentrekking van “Pan American

dienst bij de marine en ging in Parijs

zich definitief aan de collagekunst

Airlines and Company” en de naam

en de Verenigde Staten studeren. De

te wijden. Hij verwees in zijn werk

van een Russische generaal in de

strikte methoden van zijn Bauhaus-

vaak

Koude Oorlog: Panamarenko.

leraar Albers waren de inspiratiebron

en de actuele maatschappij, naar

Als jonge kunstenaar leunt hij aan

om precies het tegenovergestelde te

de

bij de popart, maar al snel raakt hij

doen.

hedendaagse popcultuur.

gefascineerd door vliegen op eigen

Na zijn studies maakte hij collages

kracht en vliegtuigen; het begin van

en assemblages. Hij was actief als

een enorme collectie imaginaire

schilder,

voertuigen en vliegende schepsels,

performer

en

vaak varianten op de mythologische

evolueerde

hierin

Icarus.

expressionisme naar popart.

PERMEKE CONSTANT

RAVEEL ROGER

beeldhouwer

die

zich

pseudoniem

inspireerde

voor

zijn

op

Antwerpen, 1886 – Oostende, 1952

— “Twee figuren” - jaartal
onbekend

Constant Permeke was kunstschilder

Robert

Rauschenberg

beeldhouwer,

fotograaf,

choreograaf
van

en

abstract

Machelen-aan-de-Leie, 1921 –
Deinze, 2013

— “Spiegelkar” - 1977

Het werk van deze hedendaagse

en beeldhouwer, wordt beschouwd

Vlaamse

als de belangrijkste vertegenwoordi-

abstract en figuratief combineerde in

ger van het Vlaamse expressionisme.

schilderijen, grafisch werk, keramiek,

Hij

Sint-

kunstobjecten, is dan wel verwant

Verenigd

aan popart, je kan het bij geen enkele

woonde

in

Martens-Latem,

Oostende,
het

postexpressionist

die

Koninkrijk, Jabbeke, ... plekken die,

stroming helemaal onderbrengen.

net als grote levensgebeurtenissen,

De groep “La Relève”, die hij mee

telkens

stempel

oprichtte, zette alles in een ander

zetten op zijn werk. De thematiek

licht, mede dankzij nieuwe technische

varieerde

ruwe

ontwikkelingen, de fysica, ....Roger

kleurrijke

Raveel wilde dat nieuwe wereldbeeld

pittoreske Engelse landschappen tot

zichtbaar maken in zijn kunst. Een

taferelen van boeren op hun akkers.

schaduw kon bijvoorbeeld wit zijn,

En zo evolueerde ook zijn stijl mee:

beweging gaf hij weer in vlekken, hij

van plechtig expressionistisch en

verwerkte reële objecten en spiegels

verwrongen figuren, over licht en

in zijn werk, zoals bij “Spiegelkar”, om

donker, kleurrijk en somber, hard

de omgeving deel te laten uitmaken

afgelijnd tot vloeiender en fijner.

van het werk.

een

duidelijke

bijgevolg

vissersfiguren,

over

van

—
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naar
antieke

de

kunstgeschiedenis

mythologie

en

de

GERHARD RICHTER
— Meer - 1973
DE KUNSTENAARS

PJEROO ROOBJEE
— De Braziliaanse reis - 1973
—
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REYSKENS LIESJE

Zonhoven, 1984 - woont en werkt in
Zonhoven

— “Life Saver” - 2012

ROLIN HENRIËTTE

ROOBJEE PJEROO

— “Chaumière à Genck” - jaartal

—“De Braziliaanse reis” - 1973

1875 – 1965

Gent, 1945

onbekend

Pjeroo Roobjee (pseudoniem van

Liesje Reyskens studeerde in 2007 af

Dirk De Vilder) is actief als schilder,

en ontwikkelde meteen een unieke,

tekenaar, graficus, acteur, causeur,

kleurrijke beeldtaal waarin extrava-

auteur, theatermaker, entertainer en

gante perfectie aanleunt bij kinderlijke naïviteit en die doet denken aan
sprookjes. Nooit vrijblijvend, kunnen
sprookjes prikkelen, verontrusten,

zanger.

ROMBOUTS GUY

1949 - woont en werkt in Antwerpen

— zonder titel - jaartal onbekend
Rombouts

Met behulp van augmented reality

drukker-typograaf. Al sinds het begin

van Sâo Paulo en Venetië.

en apps voegt ze soms een extra laag

van zijn carrière stelt hij ons huidige

Hij mocht, voor zowel zijn literatuur

interactie toe aan haar foto’s.

communicatiesysteem

vraag,

als zijn beeldende kunst, heel wat

gevoelens

prijzen in ontvangst nemen: de Prix

niet kan verwoorden. In zijn nieuwe

de la Jeune Peinture, de Louis Paul

abstracte alfabet vallen vorm en

Boonprijs

RICHTER GERHARD

sommige

in

als

hij deel aan belangrijke internationale

Guy

het

opgeleid

stelde hij wereldwijd tentoon en nam

moraliseren, ...

omdat

is

Met zijn monumentale schilderijen

Dresden (D), 1932 - woont en werkt
in Keulen (D)

inhoud zo goed mogelijk samen.

— “Meer” - 1973

verwijzend naar het alfabet (A -Z),

De Duitse kunstschilder Gerhard
Richter was grondlegger van het
kapitalistisch realisme, een ironische
reactie op zowel de socialistische
kunstpraktijk als de consumptiemaat-

Zijn eerste alfabet heet AZART,
naar kunst (art) en naar het toeval
(hasard). Elke letter krijgt een lijn met
een welbepaalde naam en een eigen
kleur die overeenkomt met de eerste
letter van die kleur.

schappij.
Zijn eerste solotentoonstelling dateert van 1964, maar dit was slechts een
eerste in een lange reeks individuele
en groepstentoonstellingen wereldwijd met o.m. recent een solo in het
Gentse SMAK in het najaar van 2017.
Stijlen wisselden elkaar af: fotorealistisch in zwart-witschakeringen, reeksen kleurstalen, abstracte verflagen,
later popart, abstract expressionisme,
neo-dada, Fluxus, soms koel en analytisch, soms lyrisch en experimenteel, ...
Met recordbedragen voor zijn werken,
is Richter bij de duurst verkopende
levende kunstenaars.

—
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kunstevenementen als de Biënnales

DE KUNSTENAARS

ANNE RUTTEN
onbekend

— Spelende kinderen - jaartal

S
FREDDY SCHOOFS
— Tasten - 1978
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NANCY SLANGEN

onbekend

— zonder titel - jaartal

—

ROSENQUIST JAMES

SALVADORI REMO

SCHOOFS FREDDY

— "Marilyn" - 1974

— zonder titel – jaartal

— "Tasten" - 1978

James Rosenquist maakt gigantische

Het werk van beeldend kunstenaar

en lesgever aan de academie. In zijn

werken in een beeldtaal die zo uit de

Remo Salvadori’s draagt altijd een

schilderijen en sculpturen hanteert

reclamewereld lijkt te komen.

sterke stempel van de plaatsen waar

hij een figuratieve stijl vol beweging.

hij heeft gewerkt. Met zijn werk en

Compositie, plaats en licht worden

stijl, beïnvloed door de Arte Povera

er onderzocht en in reeksen tegen

en conceptuele kunst van de vorige

elkaar uitgespeeld.

Grand Forks (VS), 1933 - New York
(VS), 2017
Amerikaans

popartkunstenaar

Cerreto Guidi (I), 1947 – woont en
werkt in Milaan (I)

onbekend

generaties, wil hij de reikwijdte van

ROTH DIETER

kunst verbreden, de impact ervan

Hannover (D), 1930 - Bazel (CH), 1998

vergroten.

— zonder titel - 1973

Biënnale van Venetië, aan Documenta

Hij nam meermaals deel aan de
in Kassel en aan uiteenlopend expo’s
in binnen- en buitenland.

RUTTEN ANNE

SAVENAY JAAK

— "Portret van K. van Bockrijk"

— "Variatie op een thema" -

— "Spelende kinderen" - jaartal

Naast kunstschilder, tekenaar, beeld-

onbekend

houwer was Jaak Savenay ook dich-

Anne Rutten ontmoette in Hasselt

ter. Hij was leraar en bouwde met

kunstschilder Jos Damien bij wie ze

restjes metaal van de lasklas abstrac-

in de leer ging. Na studies in Brussel

te metaalsculpturen. Onderwerpen

werd ze zijn assistente.

van zijn werk zijn landschappen, por-

Lanaken 1898 – Genk 1981

Tongeren, 1925 – Antwerpen 1994

- jaartal onbekend

Anne

Rutten

maakte

vooral

1969

tretten, naakten en stillevens.

kindertaferelen, maar ook bloemen

Hasselt, 1951 - woont en werkt in
Hasselt
Freddy Schoofs is schilder, keramist

SIEFF JEANLOUP

Parijs (F), 1933 – Parijs (F), 2000

— "Femme sur un lit, Paris
1969" - 1971

— "Hommage à Seurat, New
York, 1964" - 1971

— "Judy, New York" -

1971

Frans fotograaf Jeanloup Sieff was
vooral bekend om zijn modefoto's,
portretten,

landschappen

en

naakten, veelal in zwart-wit.

SLANGEN NANCY

Hasselt, 1966 - woont en werkt in
Hasselt

— zonder titel

- jaartal

onbekend

Nancy Slangen schildert en maakt

en portretten van de Belgische

collages,

prinsjes en koningin Astrid.

af

en

toe

aangevuld

met video. Ze hanteert meestal
een

figuratieve

herinneringen

stijl,
en

vaak

met

persoonlijke

voorwerpen als onderwerp en op
zoek naar een antwoord op de vraag
hoe ons geheugen en de tijd met
onze herinneringen spelen.

—
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PIET STOCKMANS

— Theepotjes - jaartal onbekend

PAUL SOCHACKI
— zonder titel - 1988

—
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SOCHACKI PAUL

STELLA FRANK

STOCKMANS PIET

— zonder titel - 1988

— “Sinjerli Variation II” - 1971

— “Theepotjes” - jaartal

Mechelen-aan-de-Maas, 1956 woont en werkt in Maasmechelen

Malden (VS), 1936 – woont en werkt
in New York (VS)

Paul Sochacki gebruikt bijzondere

Leopoldsburg, 1940 - woont en werkt
in Genk

onbekend

belichtingen op een fotonegatief,

Piet

drukt

industrieel vormgever, is wereld-

ze

over

elkaar

af,

bakt

Stockmans,

van

oorsprong

lichtbeelden in porselein, zandstraalt

wijd

ze in glas, ...

zowel zijn gebruiksvoorwerpen als

Dankzij zijn achtergrond in grafische
vormgeving en zijn onconventioneel
gebruik van fototechnieken krijgen
zijn werken àltijd een grafische
inhoud,

los

van

de

eigenlijke

onderwerpen die ze bevatten.

STEVENS ALFRED

— “Marine” - 1894

(gebruiks)voorwerpen

en vervaardigde hij niet-functionele

Belgisch portret- en genreschilder
Alfred

Stevens

kon

op

de

daarna brak hij ook met de historische
en

Actief als schilder en als actor
in

de

kunstenwereld:

hij

sociaal-kritische

thema’s.

In

de plaats daarvan schilderde hij
taferelen uit het dagelijkse leven
van de bevoorrechte klassen, werd
hij beroemd en kon hij een luxueus
leven leiden.

was

hoofdredacteur van het tijdschrift
Filtraat, stichtend lid van de Research
Group,

oprichter

van

galerie

Roodhooft in Hasselt, leraar aan
verschillende academies.
Hij was geïnspireerd door de Amerikaanse popart, werkte in zijn schilderijen en zeefdrukken met elementen
eruit (agressief kleurgebruik in harde
fluotonen), maar koos een andere
thematiek, vooral symbolisch-erotische onderwerpen. Hij wou met zijn
artistieke werk en zijn andere activiteiten choqueren en confronteren,
revolutionaire ideeën promoten en
vaste waarden bestrijden.

om

ontwierp hij porseleinen serviesgoed

zijn doorbraak betekende. Meteen

— zonder titel - jaartal onbekend

gelauwerd

zijn vrij werk. Al sinds zijn beginjaren

1855 zes werken tentoonstellen, wat

Hamont, 1939 – Gors-Opleeuw, 1983

en

Brussel, 1823 – Parijs (F), 1906

wereldtentoonstelling in Parijs in

SPRANKENIS ANDRÉ

bekend

STOCKMAN ERIC

Eeklo, 1928 - woont en werkt in
Hasselt

— “Ons raam” - jaartal onbekend
Eric Stockman, die zich in Hasselt

vestigde als fotograaf, viel meteen
op door zijn onconventionele aanpak
van huwelijksreportages. In zijn vrije
werk kiest hij voor de gewone man en
zijn leefwereld. Een ruimte selectie
van ca. 800 werken bevindt zich in
het FOMU, Antwerpen.

—
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-

ingezakte

koffiekoppen, verfrommelde schotels, ... - als vrije kunst. Het waren
destijds zijn eerste stappen richting
het sculpturale werk waarvoor hij
nu het porselein stapelt, herhaalt en
vervormt tot monumentale sculpturen.
In het provinciehuis van Hasselt is
er eveneens een kunstwerk van Piet
Stockmans in de architectuur geïntegreerd.

JOHAN M. SWINNEN

— Het dialectische naakt

KAREL THEUNISSEN

— De eerste socialistische stakingen
in Limburg - 1904

TEJO VAN DEN BROECK
— Portret eregriffier Albert Smeets - 1981

DE KUNSTENAARS

- 1981

T

—
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MALOU SWINNEN
— Portret ¬- 1986

SWINNEN JOHAN M.

TAS FILIP

TILSON JOE

— “Het dialectische naakt” -

— “De trap uit de reeks ‘Heroes

— “Earthcube II” - 1981

Als kind al was Johan Swinnen gefas-

Fotograaf Filip Tas studeerde aan

cineerd door foto’s en de technieken

de kunstacademie en volgde een

erbij. Zijn diploma fotografie vulde

opleiding

hij aan met talrijke andere diploma’s

foto’s waren vooral in zwart-wit,

in onder meer cultuurwetenschap-

rond

pen,

reportages, gebouwen, beroemde

1954 - woont en werkt in Antwerpen

1981

agogiek,

kunstgeschiedenis,

Londen (VK), 1918 – Antwerpen 1997

Place” - 1976

tot

scheikundige.

veelzijdige

Zijn

onderwerpen:

management, ... .

of anonieme mensen, landschappen

Samen met lokale fotohistorici ont-

en sferen.

wikkelde hij in post-conflictlanden

Jarenlang werkte hij als fotograaf

de

en recensent fotografie voor De

PALIC-methode

(Photography,

Anthology, Learning & International

Standaard.

Conflict) waarbij foto’s dienen als

Als boegbeeld van de Belgische

verzoeningsmiddel. Hij was direc-

naoorlogse fotografie heeft hij een

teur van het Hoger Instituut voor

oeuvre bijeen gefotografeerd dat

Schone Kunsten en organiseerde

perfect de tijdsgeest weergeeft van

verschillende internationale tentoon-

de voorbije vijftig jaar.

inspiratiebron
gerenommeerd

voor
en

internationaal
gelauwerd

kunstfotografe Malou Swinnen. In
haar portretreeksen krijgt het een
haast surreëel, uniek karakter.

zelfportret” - 1976

Tejo Van den Broeck was student
van Vincent Van den Meersch en gaf
daarna zelf les aan verschillende
hogescholen. HIj heeft zich vooral

om zijn werk bij het grote publiek te
brengen.
Hij schildert portretten en voegt er

As, 1871 – Bosvoorde, 1948

Het lichaam is een onuitputtelijke

Smeets” - 1981

— “Echt zelfportret en heel echt

tentoon - individueel of in groep -

THEUNISSEN
KAREL (CHARLES)

— “Portret” - 1986
— “Kleurportret” - 1986

— “Portret eregriffier Albert

internationale wedstrijden, stelt vaak

de Innovation in 1967, waarbij hij zijn

Neerpelt, 1944 - woont en werkt in
Hasselt

Mol, 1943 - woont en werkt in
Beringen

Hij nam deel aan en won talrijke

roman “Happening” over de brand in

SWINNEN MALOU

VAN DEN BROECK
TEJO

toegelegd op het aquarelschilderen.

stellingen. Vrij recent schreef hij een

ouders verloor.

London (VK), 1928

vaak een verrassend element aan

— “De eerste socialistische

toe. Zo wil hij verder gaan dan de

stakingen in Limburg” - 1904

— “Portret van August Cuppens,
dichter, pastoor van Loksbergen
(1862-1924)” - 1920

Karel (Charles) Theunissen trok door
de Kempen met de natuurschilders
en

schilderde

er

landschappen.

Zijn opleiding genoot hij in Luik.
Overtuigd

dat

nieuwste

kunststromingen

Brussel

hem

de
zou

tonen, vertrok hij erna naar de
hoofdstad en later nog, Van Gogh
achterna, naar de Provence waar hij
nieuwe kleurschakeringen ontdekte.

—
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realiteit vastleggen in zijn werk.

ROBERT VANDEREYCKEN
— Drie figuren - 1987
DE KUNSTENAARS

V

ALBERT VAN DYCK
— zonder titel - 1935

ANNE-MIE VAN KERCKHOVEN
— Beul - 1985

—
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VAN DEN MEERSCH
VINCENT

deelnemen aan tentoonstellingen.
Samen met Pierre Cox stichtte hij de

VAN KERCKHOVEN
ANNE-MIE

Ninove, 1912 – Hasselt, 1996

Hasseltse kunstgroep Helikon.

— zonder titel - 1989
— zonder titel - 1973

VAN DOREN EMILE
Brussel 1865 - Genk 1949

— “Beul” - 1985

als lesgever aan in Hasselt, maar

— “Soleil couchant” - jaartal

Van Kerckhoven gebruikt ook het

Vincent Van den Meersch kwam
maakte daarmee ook nieuwe trends
en inzichten in de kunst bekend in

Antwerpen, 1951 - woont en werkt in
Antwerpen
Veelzijdig

onbekend

Toen

Genk

al

uitgegroeid

kunstenares

Anne-mie

pseudoniem of de afkorting AMVK
was

om haar werk te “tekenen”. Dat werk

tot één van de meest geliefde

omvat

kunstenaarsoorden, vestigde Emile

digitale werken, video’s, installaties,

Van Doren zich er en bouwde er,

..., maar beperkt zich zelfs niet tot

samen met zijn echtgenote, Hôtel

de brede beeldende kunsten. Ze

des Artistes uit tot een trefplaats voor

richtte in de jaren 1980 bijvoorbeeld

kunstenaars en gegoede toeristen.

ook

Van Dorens werken lagen goed in

Moral”, zoekt naar verbanden tussen

de markt, voornamelijk bij de adel

kunstdisciplines, tussen taal en kunst,

en de gegoede burgerij die zijn neo-

tussen technologie, wetenschap en

impressionistische stijl erg smaakten.

kunst. In al haar multidisciplinariteit

Ook de koninklijke familie was fan.

komen enkele thema’s vaak aan

Van Doren was - samen met het

bod: de manier waarop de media de

kruim van de 19de-eeuwse Belgische

vrouw afbeelden, de kracht van taal,

kunstenaars - medestichter van de

het onderbewuste, moraliteit, ... Ook

greerd in het provinciehuis.

Société Royale des Beaux Arts in

zijzelf en haar zelfinzicht komen vaak

zie ook p. 9: “De provinciale
kunstcollectie: ontstaan en
ontwikkeling”

Brussel.

aan bod.

In Genk vind je in de voormalige

Limburg. Vaak werd hij ook beschouwd
als de pionier van de abstractgeometrische kunst in onze provincie.
Hij richtte, samen met anderen,
de “Research Group” op.
Na een bezoek aan de Triënnale van
Milaan koos hij voor het constructivisme, maakte hij religieuze werken.
Later evolueerde het naar geometrische abstractie met eenvoudige
basisvormen, zoals cirkels, ruiten,
driehoeken,... , wat hij zelf “concrete
kunst” noemde. Er is een werk van
Vincent Van den Meersch geïnte-

VANDEREYCKEN
ROBERT
Hasselt, 1933

— “Drie figuren” - 1987
— “Het huis aan de wereld (uit)”
- 1959

Kunstschilder, tekenaar en beeldhouwer Robert Vandereycken ging na zijn
opleiding regelmatig op studiereis
naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Spanje, Denemarken, Rusland,
China, Tibet, Japan en Afrika.
Hij werd leraar en later directeur aan

woning van de kunstenaar nu het
Museum Emile Van Doren.

VAN DYCK ALBERT

Turnhout, 1902 – Anwerpen, 1951

— zonder titel - 1935

Vlaams schilder Albert Van Dyck
evolueerde mee met de stijl van zijn
tijd: van Vlaams expressionisme over
meer luministisch werk naar picturale
schilderkunst.
In dat picturale werk kwamen de
landschappen van Schilde, waar hij
woonde en waar ook het Museum
Albert Van Dyck opende, heel vaak
aan bod.

de Academie van Hasselt, maar blijft

—
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schilderkunst,

een

noise-band

tekenkunst,

op

“Club

DE KUNSTENAARS

GIDO VANLESSEN
— Libanon - 1984

ERIK VANSTRAELEN
— Ambiguïteit - 1977
WILLY VAN PARIJS

— zonder titel - 1980
—
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VANLESSEN GIDO

VANMECHELEN KOEN

VAN PARIJS WILLY

— zonder titel - 2004

— zonder titel - 1980

Hasselt

begon zijn artistieke carrière in

aquarellen, tekeningen, etsen, schil-

en Institut St. Luc te Luik en zoon

de vroege jaren 1990. Vandaag

derijen, houtsneden en beelden en

van kunstschilder Lode Vanlessen,

is

verschillende werken in de openbare

klaagt met zijn werk vooral politieke

hedendaagse

en

kwesties

internationale faam. Zijn werk focust

aan. Hij doet dit op heel subtiele

vooral op bioculturele diversiteit,

wijze, meestal met metaforen die

betrekt

hij uitvoert in materialen en met

experimenteert met vernieuwende

symbolen die zijn boodschap kracht

technologieën, is altijd crossmediaal,

bij zetten. Enkele thema’s die hem

maar wil ook altijd linken leggen

in zijn carrière fascineerden zijn de

met het leven van elke dag, belicht

moord op John Lennon, het Heizel-

zo

drama,

politieke, ethische kwesties.

Hoeselt, 1940

— “Libanon” - 1984
Gido
het
voor

Vanlessen,

opgeleid

Provinciaal

Hoger

Kunstonderwijs

maatschappelijke

oorlogen

en

Sint-Truiden, 1965 - woont en werkt
in Meeuwen-Gruitrode

aan

Instituut

te

revoluties,

politieke en nationale schandalen, ...

Autodidact

hij

Koen

een

Vanmechelen

prominent

hierbij

Belgisch

kunstenaar

met

wetenschappers,

maatschappelijke,

The Cosmopolitan Chicken Project
rassen tot “kosmopolitische kippen”.
Dat resulteert in dit geval niet alleen

Alt-Hoeselt, 1910 – Alt-Hoeselt 1979

in een kweekprogramma, met kip-

— “Hondskloten - Pruimentijd”

ties, schilderijen, tekeningen, foto’s,

- 1975

Lode Vanlessen was een autodidact
en schilderde vooral landschappen.
Hij was lid van heel wat culturele
verenigingen,

waaronder

de

kunstkringen van Tongeren en van
Alden-Biesen, waar hij zijn werk
regelmatig kon tentoonstellen. Zijn
zoon, Guido (Gido) Van Lessen, werd
zelf professioneel kunstenaar.

Kunstenaar Willy Van Parijs maakt

ruimte (wand aan het Nieuw Administratief Centrum in Houthalen).

VANSTRAELEN ERIK
Hasselt, 1943

— “Ambiguïteit” - 1977

filosofische,

bijvoorbeeld kruist nationale kippen-

VAN LESSEN LODE

Houthalen, 1953 - woont en werkt in
Houthalen

pen en eieren, maar ook tot installa-

VAN STRATEN HENRI
Antwerpen 1892 – verdwenen op
7/9/1944

— “Goochelaar met assistente”
- jaartal onbekend

— “Maria Lecina” - jaartal
onbekend

video’s, glaskunst, sculpturen, ...

Samen met Frans Masereel, Jan-

Ondertussen is hij wereldwijd actief,

Frans Cantré, Jozef Cantré en Joris

heeft hij een eredoctoraat van de

Minne hoorde Henri Van Straten tot

UHasselt ontvangen, is hij ereburger

De Vijf, die na de Eerste Wereldoorlog

van Sint-Truiden en is hij meermaals

de Vlaamse houtsnijkunst deden

gelauwerd in zowel de artistieke als

heropleven. Van Straten was één

de wetenschappelijke wereld.

van de oprichters van de vereniging

Op de site van de vroegere zoo van

Lumière. Al was hij een van de beste

Zwartberg (Genk) verbouwt hij, met

houtgraveerders van ons land, hij is

architect Mario Botta, de voormalige

enigszins in de vergetelheid geraakt.

directeursvilla tot een centrum voor

Naast zijn houtgraveerkunst, waarin

biodiversiteit, La Biomista.

hij uitmuntte, beoefende hij ook de
lithografie en de schilderkunst.

VANOVERBEKE CARLY

Hij verdween spoorloos in september
1944, toen hij te voet op weg was van

1943 - 2000

Antwerpen naar Kalmthout, vermoe-

— “Landschap met koe” - 1974

delijk tijdens het bombardement van

—
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Merksem.

DE KUNSTENAARS

RAF VERJANS

— Zonder titel - 1960

WALTER VILAIN

— zonder titel - 1969

WERK NOG DOORSTUREN

—
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VERCAMMEN WOUT

VERTESSEN LILIANE

Antwerpen, 1938 - 2018

— “Made in Belgium, toujours
en retard” - 1975

Leopoldsburg, 1952 - woont en
werkt in Leopoldsburg

onbekend

Vertessen

fotografeert

zichzelf in erotisch geladen poses en
mise-en-scènes. Haar oeuvre wordt

VERJANS RAF

gekenmerkt door een dubbelzinnige

Tongeren, 1935 - woont en werkt in
Guigoven

positie

— zonder titel - 1960

anderzijds

De Tongerse Raf Verjans studeerde in
Maredsous, in Athene en in Italië.
Vanaf

1958

zelfstandig

vestigt

hij

zich

als

beeldhouwer-edelsmid

met een buitengewone interesse
voor karikaturen, etsen en muziek.
Hij maakte toen ook carrière als
kunstenaar met tentoonstellingen
in binnen- en buitenland. Zijn twee

tussen

enerzijds

en
van

het
het

celebreren
bekritiseren

het

tentoonstelling een monumentale
muurschildering maken, had hij een

— “Life on the Edge” - jaartal
Liliane

Al in 1958 mocht hij op de wereld-

stereotype

beeld van de vrouw als verleidster,
lustobject en prostituee. Ze werkt
hoofdzakelijk met fotografie, maar
maakt ook neonwerken, multiples,
grafiek en sculpturen. Ze stelt in
heel België (en daarbuiten) tentoon,
geregeld in dubbeltentoonstellingen
met bijvoorbeeld Cindy Sherman,
Wim Delvoye, ..

eerste solotentoonstelling in Brussel en studeerde hij af. Later werd hij
regent, plastische opvoeding in Hasselt, kunstgeschiedenis in Tongeren.
Vilain stond mee aan de start van
Helikon,

een

kunstenaarsgroep

en galerie (in Hasselt) die vernieuwend wil werken in Limburg. Vilains
abstracte werk is er een primeur.
Hij onderwees verder nog in Genk,
in Antwerpen en richtte in Koksijde
de Westhoekacademie, het museum
van de Westhoek en de stichting/
het museum Paul Delvaux in SintIdesbald.
Hij publiceerde verschillende boeken,
dichtbundels, brengt recitals en stelt
tentoon in binnen- en buitenland.

winkels in Hasselt werden concept
stores.
conceptRAFVERJANS verkoopt zijn
werken in goud, zilver, brons, maar
bundelt ook al zijn andere creaties,
schetsen en realisaties.

VILAIN WALTER

Koksijde, 1938 - woont en werk in
Koksijde

— zonder titel - 1969

West-Vlaams beeldend kunstenaar
en componist Walter Vilain werd
opgevoed door zijn grootmoeder, die

VERMANDEL EVA

een woning verhuurde aan Willem
Elsschot.

Daar

ontmoette

Vilain

Sint-Niklaas, 1974 - woont en werkt
in Londen

pianist en componist Robert Steyaert,

— zonder titel - jaartal onbekend

als een geestelijke vader.

die hem inspireerde en beïnvloedde
Hij startte al vroeg met kunst, schilderde aan de zijde van Paul Delvaux
in de duinen van Sint-Idesbald,
beeldhouwde ... en kon studeren aan
Ter Kameren. Zijn hele leven door zou
hij nog tal van inspirerende artiesten en kunstliefhebbers ontmoeten:
Herman Teirlinck , Jan Hoet, ...

—
61

VLAAMSE SCHOOL
— “Doopsel van Christus” 17de eeuw

VOGELS GUILLAUME
Brussel, 1836 – Elsene 1896

— “Weg onder de sneeuw” jaartal onbekend

CHARLES WELLENS
— Interieur hoeve - jaartal onbekend
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MAIO WASSENBERG

— Zwarte groeten - 1969

FRANK VOLDERS
— zonder titel - 1969

W
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JAN WITHOFS

— zonder titel - jaartal onbekend

VOLDERS FRANK

WELLENS CHARLES

WITHOFS JAN

— zonder titel - 1969

— “Interieur hoeve” - jaartal

— zonder titel - jaartal onbekend

— “Interieur hoeve” - jaartal

zeefdrukker

Lommel, 1947

Lummen, 1889 – Hasselt, 1958

Genk, 1943

onbekend

Schilder,

onbekend

tekenaar,
Jan

beeldhouwer,

Withofs

was

medestichter van de Research Group,

De Waalse schilder Jos Damien was

WALLAERT GASTON

afdelingshoofd “Art and Architecture”

Charles Wellens’ eerste inspirator,

aan de Universiteit van Tanga (Stille

Brussel,1889 – Hasselt, 1954

werd zijn leraar en zijn vriend.

Zuidzee) en later in Genk.

— “Verdreven” - 1918

De

zijn

Zijn stijl wordt neo-constructivistisch

beginjaren een duidelijke stempel op

genoemd, met als publiek voorbeeld

zijn werk, later zocht hij de natuur op,

De

in de Kempen.

Genkse Heempark.

Gaston Joseph Wallaert trouwde
met een Hasseltse en ontdekte in
Limburg

het

weidse

landschap,

wat zijn kunst kleurrijker maakte.
Wallaert was op de eerste plaats een
schilder en etser, maar hij liet zich ook
als schrijver gelden, met bijdragen
voor kranten en tijdschriften en eigen
verhalen en boeken.

oorlogsjaren

drukte

in

van

de

mijnindustrie

en

verdwijnen, schilderde hij nog quasi
uitsluitend Kempense landschappen
met

de

typische

elementen

en

bewoners.

museum, de “Wellenshoeve”, werd

WASSENBERG MAIO

door zijn toedoen naar het domein

— “Zwarte groeten” - 1969

WERY MARTHE

Brussel. Hij was bezeten van toneel,
film, opera en dans, verdiepte zich

verhuisd.

Etterbeek, 1930 – Brussel, 2005

— “De 18de dag, één der zestig
dagen van het werk” - 1976

in werk van de filosofen Nietzsche,
Kant, Wittgentstein.
Hij werkt in het begin projectmatig in
zijn schilderijen, tekeningen, scenografie en performances. Kleur en
compositie geven zijn werk een dub-

het

zich

Bokrijk. Het eerste gebouw van het

Hasselt, maar verhuisde al snel naar

in

bewust dat het rurale karakter zou

wieg van het Openluchtmuseum

Mathieu Wassenberg studeerde in

sculptuur

Geconfronteerd met de invloeden

Charles Wellens stond mee aan de

Bree, 1939 - woont en werkt in
Hoeilaart

Heimaaier,

WIJNANTS
— zonder titel - jaartal
onbekend

bele bodem. Later geraakt hij in de
ban van surrealisme en conceptuele
kunst. Hij maakt installaties, creëert
performances, brengt acts en organiseert happenings.
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WITTEVRONGEL
ROGER

Blankenberge 1933 - woony en werkt
in Deinze

— zonder titel - 1987
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