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Mira Albrecht   mixed

Mira invites artist Nicoline van Stapele  
to go wild in the studio 
Opgeleid als textielontwerpster koppelt 
Mira Albrecht het plezier van het maken 
aan een conceptueel, soms zelfs anarchis-
tisch, denken en een speels omgaan met 
conventies. Vaak resulteert dit in performa-
tieve interventies en (textiele) installaties 
met een interactieve factor.
www.mira-albrecht.be

Ben Benaouisse   paintings

In het werk van Ben Benaouisse (°1971 
België) is het proberen vatten van politieke, 
religieuze en culturele wetmatigheden 
essentieel. Voordat hij de mogelijkheden 
van verf en doek begon uit te proberen, had 
hij al naam gemaakt met zijn experimentele 
theater- en dansperformances. 
www.facebook.com/ben.benaouisse

Jean-Marie Bytebier   schilderkunst

www.bytebier.com

Hannelore Celen   schilderkunst

/ / EXTRATERRESTRIAL PLAYGROUND / /
hannelorecelen.tumblr.com

Pieter De Clercq   beeldhouwen 

1  Bruisen, brassen, gisten, klaplopen, 
mousseren, opbruisen, petilleren, paar-
len, roven, schuimbekken, slampampen, 
woelen.

2  Weer op orde brengen; opbergen: de 
rommel opruimen; zijn kamer opruimen.

3  Uitverkoop houden.

The Distillery (Reinout Hiel,  
Wim Roose, Mathias Timmermans,  
Bram Van Wichelen en Gregg Young)    
interactieve installatie(s) 

The Distillery is een collectief van creatie-
velingen. We proberen een evenwicht  
te vinden tussen handcraft en technologie. 
We maken zoveel mogelijk gebruik van 
recupmateriaal of recupereren zelf ons 
materiaal. We zijn fans van open source 
technologieën, geloven heel sterk in 
samenwerkingen.
www.thedistillery.be

Leo Gabin (Gaetan Begerem,  
Lieven Deconinck en Robin De Vooght) 
beeldende kunst 

Het kunstenaarscollectief Leo Gabin is  
actief sinds 2000 en werkt met een 
verschei denheid aan media zoals video, 
schilderen, beeldhouwen en installatie. 
Leo Gabin laat zich inspireren door de pro-
liferatie van gebruiker gegenereerde media 
op het internet en het tot nu toe ongede-
finieerde breukvlak tussen de publieke en 
private sferen.
www.leogabin.com

Olivier Goethals   mixed media

Tekeningen, schilderijen, objecten  
en installaties. Over context, ruimte, tijd  
en tijdelijkheid.
www.oliviergoethals.info

Wannes Goetschalckx   installatie,  
performance, tekenen, video en sculpturen 

Wannes liet me zien hoe hij gereedschap-
pen en objecten ontwierp op de mogelijk-
heden en beperkingen van zijn lichaam  
(en de ruimte). Door wat ik zag, geloof ik  
dat hij op een eerlijke en integere manier 
met beeld, beweging en tijd omgaat.  
(naar HOdB)
www.galeriewest.nl/artists/Wannes_Goetschalckx/0

Bert Heytens   installaties, sculpturen,  
tekeningen en objecten

Cecilia Jaime   beeldhouwkunst,  
schilderkunst en installatie

Cecilia Jaime’s recente werk handelt 
over nieuwe sociale en culturele thema’s. 
Levenservaringen, reizen, herinneringen, 
milieuveranderingen en de ontwikkelingen 
op het vlak van media en technologie zetten 
de kunstenares tot nieuwe reflecties aan  
en stimuleerden het gebruik van nieuwe  
en meer diverse media om haar ideeën uit 
te drukken. 
www.ceciliajaime.com

Niels Ketelers   installatie-, geluids-,  
schilderkunst, performance en muziek

Via fundamenteel minimalisme bouw ik  
verhoudingen op die, in hun strenge 
geometrische non-figuratie, toch gevoelig 
overkomen en emotioneel zijn; berekend 
toeval, gestructureerde chaos.
www.nielsketelers.be

Ann Decaestecker   video / ruimte /  
installatie 

Ik vertak mij van het raam naar de lucht en 
hoor het water ruisen in de boom.

Frank Depoorter   beeldende kunst

Fragment van een landschap.
www.depoorterrabaut.be

Yannick Franck   geluid en visuele kunsten

Yannick Franck (°1981, Luik, België) werkt  
in verschillende disciplines waarin hij 
zichzelf voortdurend heruitvindt door het 
gebruik van media zoals fotografie,  
schilderen, video, installaties en perfor-
mance. Hij is lid van het elektronische duo 
Orphan Swords, leidt het onafhankelijke 
label Idiosyncratics Records en hij is  
de artistieke leider van het hedendaagse 
kunstencentrum Les Brasseurs in Luik.
www.yannickfranck.com

Stéphanie Leblon   teken- en schilder-
kunst

Een reeks schilderijen en tekeningen rond 
het thema water: het water wordt een 
optische filter dat met een eigen logica het 
lichaam hertekent en verbouwt. 
www.leblon.be

Elise Lepage   schilderkunst

Elise Lepage vertrekt voor haar schilderijen 
van taal en schrifturen. Deze vormen een 
aanleiding of onderwerp voor de schilde-
rijen, zowel inhoudelijk en als beeld. Het 
scheppingsproces van een schilderij, het 
ontstaan van een beeld en de bijbehorende 
betekenis is steeds wat haar bezighoudt.

Gunther Moriau   belgisch / hilarius 
bertolfstraat 84, 9050 ledeberg / 0477 93 49 66

De winkel is gesloten wegens te lang 
durende verbouwingen. Wegens succes 
verlengd. 

Dieter Ohler   tekenen, installatie

Ik stop de werkelijkheid te willen begrijpen. 
Een dyslectisch zicht op de wereld veran-
dert mijn naam in Semino Rossi. Rot sind 
die Rosen.
dieterohler.wordpress.com + dieterohler.blogspot.com

Lore Rabaut   beeldend kunstenaar

Lore Rabaut zoekt in haar werk naar de 
relatie tussen ruimtelijkheid en emoties. 
Dit uit zich in zowel massieve als ragfijne 
sculpturen waarin herhaling en beweging 
gevat worden. Het zijn verstilde bewegin-
gen, bijna archeologische vondsten.
www.depoorterrabaut.be

Leen Van Tichelen   collages

Op en met papier de realiteit ver-knippen  
en over-plakken.
www.leen-van-tichelen.be
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Jonas Baeckeland   kortfilm

Kortfilms: Zus zonder zus II  
Het Blauwhuis: Een korte dansfilm 
La Proie: Korte fictiefilm
www.blauwhuis.be

Kasper Baele   tekenen

In het tekenwerk van Kasper Baele komt op 
tactiele wijze het zintuiglijk gevoelig waar-
nemen zeer aan de orde: de vormgeving 
is er één van vermoedens, de materie is 
ingehouden en bedachtzaam aangebracht 
in een poging de werkelijkheid, “zijn” wer-
kelijkheid, te overstijgen. Zijn werk geeft mij 
de indruk een zoektocht te zijn van figuratie 
naar poëtische defiguratie. Een verhaal om 
het kunstwerk heen is niet interessant voor 
Kasper, maar des te meer het mysterie dat 
een kunstwerk kan uitstralen. Hij vermijdt 
het eenvoudige esthetisme. Door het teke-
nen zelf krijgen de onderwerpen hun ware 
gestalte. Het teken-avontuur van Kasper 
Baele is een ontroerende vertelling, waarin 
hij zichzelf met groot vakmanschap waar 
maakt. (Karel Dierickx)
www.kasperbaele.be

Lot Balbaert   schilderkunst

Portret van een zetel.
www.balbaertlot.daportfolio.com

Eveliene Deraedt   fotografie /  textiel, 
taxidermie

The cynical paradox is that, in the quest for 
control of the strange and the unknown, 
they are beloved and their value increases 
at the moment when humans look at the 
photograph of their dead body or their 
second life frozen in a sculpture. 
www.evelienederaedt.com

Eyeland   animatiefilm 

Momenteel werkt Eyeland aan vijf korte 
animatiefilmproducties voor kinderen en 
volwassenen.

Tessa Groenewoud   installatie, video

When we interact with objects in our 
environment, our hands and tools are very 
close to the objects of interest and may 
cover relevant information. The occluded 
information might be critical. 
When we interact with images in our 
environment, our perception and memory 
are very close to the images of interest 
and may cover relevant information. The 
occluded information might be critical.
www.tessagroenewoud.nl

Philip Henderickx   schilder

Het beeldend werk van Philip Henderickx 
is een zoektocht naar het punt in een 
bepaalde realiteit waar zich een andere, 
mogelijke werkelijkheid aandient. Dat het 
om een zoeken gaat, is af te leiden uit de 
verschillende operaties die Henderickx 

Hans Van Hoorebeke / Rosteux    
schilderkunst 

Els Viaene   geluidskunst

Els Viaene (°1979, Belgium) started her 
work as a sound artist / field recordist  
in 2001. With a set-up of two small 
microphones she listens, zooms into and 
enlarges the aural landscapes surrounding 
us. The natural rhythms and textures of the 
sounds hidden in those landscapes form 
the basis of her work.
www.aurallandscape.net

Sarah Westphal   fotografie, sculpturen, 
installaties en projecties

In her multidisciplinary work, Sarah 
Westphal explores the relationship 
between people, objects and their sur-
roundings. A key part of this investigation 
focuses on how qualities of place and 
architecture contribute to our human 
experience. 
www.sarahwestphal.com

Democrazy
Open jamsessies in de repetitieruimtes  
van Blok E. 
www.democrazy.be

 6 Paddenhoek 12    9000 GENT

10191 (Didier Volckaert en Tine Guns)   
expanded photography and cinema

All you need is a gun and a girl
www.tineguns.com

Cargo (Stefaan Decostere)   media 

Over experiment en ding. Ontsluiten van 
archief. Werktitel: Slaap in passie.

Eddy De Buf   mixed media

‘How old must I be to play a Walt Disney 
character?’
www.eddydebuf.be

Naomi Kerkhove   performer, scenograaf 
en beeldend kunstenaar

Naomi Kerkhove studeerde multimediale 
vormgeving aan het KASK in Gent en ont-
wikkelt haar werk op het grensgebied  
tussen strip, film, textielontwerp en 
performance. In haar voorstellingen en 
installaties neemt ze de kijker mee op 
een poëtische trip doorheen een volledig 
met de naaimachine gestikte, zwart-witte 
miniatuurwereld. 
www.wpzimmer.be/default.asp?path=dicm5tef

Juanan Soria   teken- en schilderkunst, 
videoanimatie

Juanan Soria interesseert zich in het repre-
senteren van de identiteit via het concept 
‘masker’, volgens de traditie en volgens het 
historisch geheugen. Hij maakt ironische  
en onrealistische composities om verhalen 
te vertellen over de hedendaagse wereld.
www.juanansoria.com

Ruth van Haren Noman   schilderen

Werk dat balanceert tussen figuratie en 
abstractie, tussen het organische en geo-
metrische, tussen formele creatie en pure 
verbeelding. 
www.ruthvanharennoman.be

Jana Van Ongevalle   schilderkunst

Schilderijen en collages / assemblages
janavanongevalle.tumblr.com

Hilde Van Wambeke   schilderen  
en mixed media

Jonas Vansteenkiste   mixed media

Jonas Vansteenkiste werkt rond en met 
ruimtes. Zowel fysisch als psychologisch 
onderzoekt hij dit. Het huis als motief is 
vaak een wederkerend element waar  
een spanning ontstaat tussen herkennen  
en vervreemden.
jonasvansteenkiste.blogspot.com

Eva Vermeiren   schilderkunst

Schilderijen en collages. 
www.evavermeiren.com + evavermeiren.tumblr.com

Vloer 0

Topo Copy   print 

Topo Copy, utopic print center for creative 
people. Join the Torso Copy Troops tijdens 
Open Ateliers! 
http://torsocopy.tumblr.com

Sara Gerard   schilder / illustrator

Ik creëer verhalen op doek of papier, 
waarbij gevoel overheerst en eenvoud alles 
in balans houdt. 
saragerard.com

Kunstpunt   kunsteducatie

Kunstpunt is een kunsteducatieve organisatie  
uit Gent.
www.kunstpunt.be

Eva Mouton   illustratie

Eva Mouton maakt wekelijks de getekende 
column ‘Eva’s gedacht’ voor De Standaard. 
Daarnaast werkt ze freelance voor o.a. 
Kapitein Winokio, heeft ze een webshop  
en tekent ze geregeld live.
www.evamouton.com

Valery Konevin   paintings, photographs 
and texts 

GENERAL DEFINITIONS OF SPACE and 
BEAUTY IN THE CURRENT ART

Marjolein Labeeû   schilderkunst,  
mixed-media en video

– herinnering – ophalen – vergeten  
– vervagen – verleden – heden – toekomst 
– noodzaak – spoor – rest – algemeen  
– gewoonte – privé – openbaar – stuk  
– ontbreken – zoeken – vinden – nostalgie 
– onderzoek –
www.marjoleinlabeeu.be

Lieven Lefere   fotografie

Het fotografische parcours van het werk 
van Lieven Lefere slingert zich rond de 
verhouding tussen het fotografische beeld 
en de werkelijkheid. Hij werkt hiertoe vooral 
rond de begrippen van controle en recon-
structie. Het opbouwen van een mogelijke 
wereld waarbij we de zaken kunnen sturen.
Architecturale module – Adapting space 
Architect Jeremy Godenir kwam met een 
voorstel om het atelier van Lieven Lefere 
– een voormalige gymzaal – om te vormen 
tot een functionele werkplaats. De spe-
cificiteit van de fotograaf die onder meer 
constructies vervaardigt in houtmateriaal 
en nadien als fotografische reproductie 
presenteert, lag aan de grondslag van het 
ontwerp. Hierbij kwam de vraag naar een 
werkstation met een wisselend perspectief, 
voldoende opslagruimte en het vrijwaren 
van een zichtveld voor de opnames. Deze 
vormden de restricties voor het ontwerp. 
Het resultaat kan u uitzonderlijk komen 
bekijken in combinatie met een selectie uit 
het werk van de kunstenaar.
www.lievenlefere.net + www.omspradhan.com

Diederick Nuyttens   schilderkunst, video

Nuyttens pelt in zijn video’s en schilderijen 
een flinterdun laagje van de werkelijkheid. 
Het dagdagelijkse wordt zachtjes gestroopt 
en van zijn opperhuid ontdaan. Niets is nog 
verborgen en wat overblijft voelt oprecht. 
(Dieter Debruyne)
www.diedericknuyttens.be

Elien Ronse   schilderkunst

Het oppervlak van het brood is wonder-
baarlijk, in de eerste plaats vanwege die 
bijna panoramische aanblik die het biedt: 
alsof je binnen handbereik de beschikking 
had over de Alpen, het Taurusgebergte  
of de ketens van de Andes. (Francis Ponge)
www.elienronse.be

Annouk Thys   beeldhouwen / sculpture

Op zoek naar een manier waarin materia-
len, onderhevig aan de zwaartekracht, op 
een beeldhouwkundige manier gehanteerd 
kunnen worden in het creëren van een 
beeld. 
www.annoukthys.net + annoukthys.wordpress.com

Kristof Van Heeschvelde   schilder-  
en tekenkunst

Kristof Van Heeschvelde stelt de mens en 
zijn / haar gedachtegoed in vraag. Behalve 
als een ontwikkeld biologisch systeem wordt 
de mens ook beschouwd als een wezen  
met een geestelijk leven. De mens wordt 
door zichzelf gezien als de meest intelligente 
levensvorm op aarde. Is dit zelfbewustzijn 
een zegen of een vloek? 
www.vanheeschvelde.be + www.jandhaese.be

Simon Van Parys   sculptuur

simonvanparys.tumblr.com

Alice Vanderschoot   beeldhouwkunst

www.alicevanderschoot.be

Bart Vansteenkiste   sculptuur

stercus cuique suum bene olet
www.bartvansteenkiste.com

Kobe Wens   fotografie, video

www.flickr.com/kobewens  
+ www.vimeo.com/kobewens

Deelatelier

Stephanie Gildemyn   schilderkunst

“This life’s dim windows of the soul 
Distorts the heavens from pole to pole
And leads you to believe a lie
When you see with, not through, the eye.” 
(William Blake)

Laurence Leenaert   mode

LRNCE: rugzakken met eigen prints, gewe-
ven en gezeefdrukt. 
www.lrnce.com

Stephanie Proost   beeldhouwkunst

De dingen des levens.
stephanieproost.drupalgardens.com

op de herkenbare weergave van een 
realiteit uitvoert: juxtapositie, toevoeging, 
weglating, serialisering en uitvergroting, 
waardoor het schijnbaar vanzelfsprekende 
minder aannemelijk wordt. Wat de kijker 
aan realiteit wordt ontnomen, krijgt hij als 
verontrustende droom terug.
www.philiphenderickx.be  
+ philiphenderickx.blogspot.com

Bardthesque Jaques   woordkunst, 
sculptuur

poëzie / muziek / sculptuur / filosofie 
www.facebook.com/pagina.tenadem

Monia Montali   theatre, photographie

Mon travail se partage entre la photogra-
phie et le theatre. La volonté commune 
est de laisser surgir des images capables 
de s’affirmer avant tout par leur capacité 
à suspendre tout discours intellectuel. 
Proposer des images qui ne cherchent pas 
à communiquer mais plutôt à installer une 
communion silencieuse avec celui  
qui regarde.
www.moniamontali.com

Pirò Pallaghy   mixed media

Mijn werk zie ik als een anatomische 
encyclopedie van denkbeeldige lichamen. 
De afgietsels van lichaamsdelen van mijn 
familieleden zijn tastbare afdrukken van 
een individuele herinnering. Ik zoek naar 
een spanningsveld tussen elementen van 
het verleden – die voor mij in het heden 
belangrijk zijn – en de vormentaal van een 
persoonlijke anatomie. Deze toont zich als 
een veld van mogelijkheden van een nog 
niet voltooide kern van iets dat onaf is  
en blijft.
www.piropallaghy.be

Tom Van de Voorde   poëzie

Tom Van de Voorde is een Gentse dichter, 
wiens werk lof oogstte in o.m. De Morgen 
en De Groene Amsterdammer en werd 
genomineerd voor de C. Buddinghprijs en 
de Herman de Coninckprijs. Zijn gedichten 
werden vertaald in zeven talen en hij stond 
op tal van Europese poëziefestivals. 
Tijdens de Open Atelierdag doet hij een 
thuis match en leest hij voor een select 
publiek in één van de kamertjes in Convent 
Huyshove. Afspraak om 14u, 15u en 16u. 
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Brantt   installaties, schilder-  
en beeldhouwkunst

Een continu creatief proces van ruimte-
lijke structuren, waarbij architecturale 
constructies worden opgebouwd tot een 
speelplaats van de verbeelding.
www.brantt.be + www.beeldendekunst.be

Isa D’hondt   schilderen

Als ik naar een landschap kijk ben ik steeds 
op zoek naar constructies, lege bouw-
werken, verborgen schuilplaatsen, … 
mentale bouwsels. Meestal verloren en stil, 
soms speels en ijl. Door ze te schilderen 
probeer ik te vatten wat die vormen kunnen 
betekenen.
www.isadhondt.be

Katelijne De Corte   schilder-, teken-
kunst, installatie en video

Ik confronteer dingen, situaties, voorwer-
pen, tekeningen en tekst om de zaken in 
een ‘ander perspectief’ te zien en ervaren 
– angst wordt esthetisch, persoonlijk wordt 
universeel. Perspectief in al zijn beteke-
nissen, letterlijk en figuurlijk – ervaar het 
perspectief van de ander.
www.katelijnedecorte.be

Alice De Mont   video, sculptuur,  
installatie, …

Alice De Mont (°1985, Gent) woont en werkt 
in Gent. In 2012 werd De Mont Laureaat 
aan het HISK in Gent, daarvoor behaalde zij 
haar Master aan Sint-Lukas in Brussel.
In 2013 had De Mont een solo tentoonstel-
ling bij galerie Dohyang Lee in Parijs  
en nam deel aan verschillende groeps-
tentoonstellingen in Bétonsalon in Parijs, 
Croxhapox in Gent, Justina M. Barnicke 
Gallery in Toronto en in het stedelijk 
museum van ‘s Hertogenbosch ter gelegen-
heid van BYTS (Bosh Young Talent Show).
www.alicedemont.com

Lieven Leurs   schilderijen

Maaike Leyn   houtskool en pastel- 
tekeningen

Maaike Leyn maakt houtskooltekeningen 
op ruw linnen. Met deze eenvoudige mid-
delen zoekt ze naar de essentie. Houtskool 
is een traditioneel medium dat zij op een 
eerder onconventionele manier hanteert. 
Ze wrijft en duwt de pigmenten in het doek, 
soms zachtjes met een pluim, dan weer 
brutaal met de palm van haar hand. Uit dit 
erotisch spel van actie en reactie ontstaat 
een subtiele spanning van ingehouden en 
losgekomen energie. Maaike Leyn zoekt de 
schoonheid in de stilte van de melancholie, 
in het mysterie van de nacht, in het geblaf 
van achtergelaten honden. 
www.maaikeleyn.com

Free Pectoor   beeldend kunstenaar 

Licht en schaduw, vorm en structuur, mens 
en environment; terugkerende thema’s die 
zich vertalen in series en creatief worden 
uitgevoerd in verschillende artistieke 
disciplines.

Chris Rotsaert   beeldende kunst 

Non loin de la source et de l’arbre, cachée 
sous un coudrier, une mandragore chantait. 
Toutes les magies rustiques étaient réunies 
dans ce petit coin de terre.
(A. France, Vie littér., 1891, p. 246)

Joris Thys   grafisch ontwerp, illustratie

Joris Thys is de zoon van een gepensio-
neerde beenhouwer uit Kruibeke en  
werkt momenteel als grafische ontwerper-
illustrator in Gent.
www.joristhys.be

Huis Van den Broucke   grafische  
vormgeving

Grafisch ontwerp met de nadruk op  
collages. 
www.huisvandenbroucke.be

Jan Van Loo   post-industrieel ontwerp

Wallfish.cc is een platform (online en 
offline) voor mensen die het heft in eigen 
handen willen nemen om “beter te  
co-creëren”: (1) samenwerken om morgen 
“beter” te maken. (2) samen zoeken om 
beter te gaan “co-creëren”.
www.wallfish.cc
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Samira El Khadraoui   ruimtelijke  
ingrepen 

Ruimtelijke ingrepen in en naar de ruimte 
zelf, subtiel / hors champ (buiten beeld), 
figuurlijk (het beeld bevindt zich niet onmid-
dellijk in het zicht), bijna letterlijk te nemen. 
Daarnaast IAI (Architectuur Archief Atelier) 
een ongoing archief aan (letterlijk) buiten-
beelden, beelden op straat, van tijdelijke 
architectuur en momentopnames.

Georgia Kokot   image and sound 

I aim to demonstrate that understanding  
and commonality are achieved by inves-
tigating and revealing the private self. 
Themes such as time and death, childhood 
and memory, and our notions of what  
is ‘real’ rank among my favourite subject 
matter.

Chiara Lammens   tekenkunst

Chiara Lammens studeerde illustratie aan 
Sint-Lucas te Gent, en werkt momenteel als 
freelance illustrator. In haar werk zoekt  
ze de grens op tussen comic, het narratieve 
van kunsthistorische genretaferelen, pre-
historische wandschilderingen en zoveel 
meer. Dit alles vormt een bonte mengel-
moes, een bonte mix aan onwaarschijnlijk-
heden, liefdeshistories en ander gespuis.
chiaralammens.blogspot.be

PAN (Plateau voor Artistiek Nomaden)   
theater, document as performance,  
hypotheticals

Een initiatief van Johan Dehollander  
en Geert Opsomer
o.m. samenwerking tussen Congolese  
en Belgische theatermakers  

Arnaud Tandt   schilderkunst

Figuratieve schilderijen waarin de archi-
tecturale ruimte en de schilderkundige 
vertaling hiervan, en de spanning tussen 
beide centraal staan.
arnaudtandt.blogspot.com

Sylvia Van der Hauwaert    
schilderkunst en illustratie

De onderwerpen die aan bod komen zijn 
gevarieerd maar de essentie is overal het-
zelfde; het is een verstilling van taferelen 
die zich afspelen in het dagelijks leven. 
Het verglijden van het licht, een uitgestrekt 
landschap. Het geheel draagt een zekere 
rust in zich. Toch krijgen deze beelden een 
hint van absurditeit mee. Een noodzakelijk-
heid om op een aangename manier door  
de wereld te huppelen.
www.heteindevandewereld.be

Robbert Van Wynendaele    
schilderkunst

Beelden die ‘wat we kennen en herkennen’ 
op een uitbundige manier koppelen aan  
een mysterie, iets dat niet te benoemen valt.
robbertvanwynendaele.blogspot.be

Conrad Willems   tekenen en beeldhouw-
kunst

Conrad Willems is een visueel kunstenaar 
die tekeningen en beeldend werk maakt  
en performances geeft. Het fysieke aspect 
is zowel voor zijn tekeningen als voor  
zijn driedimensionaal werk bepalend voor 
het creatieproces.
www.conradwillems.com
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Guy Slabbinck   schilderkunst

Veerle Tytgat   textiel

Textiel leeft doorheen de tijd, evolueert, 
verbleekt … Eerder transformatie dan 
degradatie. Vergankelijkheid inherent aan 
het zijn, met het slijtproces als nieuw begin. 
Een laboratorium waarin stofstalen en 
experimenten gebundeld worden. 
www.veerletytgat.be

Karen Vermeren   schilderkunst,  
tekenkunst en in situ installaties

Karen Vermeren verbindt processen  
die diep in de aarde het landschap vormen 
met processen in de constructie van de 
maatschappij. Een welbepaald landschap 
koppelt ze aan een gegeven locatie waar 
ze werkt. Het is een afbeelding én een 
environment waarin de bezoeker wordt 
opgenomen. 
Karen Vermeren (°1982) studeerde schilder - 
 kunst aan Sint-Lucas Gent. Sinds 2009 is  

ze verbonden aan de onderzoeksgroep  
Horizontal Drawing in Sint Lucas Ant werpen. 
Recent stelde ze o.a. werk tentoon op  
Coup de Ville in Sint-Niklaas, Ciap in Hasselt 
en in Lieux Commun Namen.
www.karenvermeren.be

FASE Collectief (Sven Boel,  
Kasper De Vos, Thomas Lesaffre, 
Maarten Serpentier  
en Roeland van Trigt)    
sculptuur

FASE is een collectief gevormd door vijf 
jonge artiesten die rond dezelfde periode 
aan de beeldhouwrichting van het KASK 
te Gent studeerden. Onder het mom van  
vriendschap, samen sterk en zin voor een 
groots avontuur sloten deze jonge kunste-
naars een pact, waarin ze elkaar beloofden 
een reis naar het verre India te onderne-
men. De tocht begon daar en van op dat 

moment “hoe zullen we gaan,” vroegen ze, 
“we gaan toch gewoon te voet!”
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Art Cinema OFFoff   vertonings- en 
onderzoeksplatform voor experimentele film /
drankgelegenheid

OFFoff is een vertonings- en onderzoeks-
platform voor experimentele film. De prota-
gonisten van de avant-garde film worden  
er getoetst aan de audiovisuele creaties 
van aanstormend talent. Hierbij wordt reso-
luut gekozen voor werken die getuigen van  
een onderzoekende of deviante houding  
ten aanzien van het filmmedium in al zijn 

Steven Messiaen   tekenkunst,  
installaties

De houtskooltekeningen hebben een 
documentair karakter. De zwart wit balans 
refereert naar een collectieve herinnering.  
De installaties zijn bouwstenen voor een 
thuis een stilstand een rust een evenwicht 
…
stevenmessiaen.tumblr.com

Merlyn & Sjoerd Paridaen   mixed media

Return to sender. 

Nicoline van Stapele   allround

Skype project in het atelier
Ik hoor de woorden vallen,  
maar niemand wordt geraakt 
en ik zoek naar het woord  
dat alles open maakt 
en ik zeg open, open, open moet het zijn 
(The Scene, Thé Lau – Open)
www.nicolinevanstapele.com

vormen. Zo is het witte doek van OFFoff 
altijd een ontmoetingsplaats voor kunste-
naars en cinefielen.
Tentoonstelling Dany Deprez  
+ doorlopend live cello Lode Vercampt
Dany Deprez – een reeks gelijkaardige 
werken op papier, sommige zijn gemaakt 
met voorbedachtheid, andere onbezonnen, 
poëtisch en ondoordringbaar. 
www.offoff.be

Hugo Azcuy Castillo   schilderkunst, 
mixed media, grafiek en xilopintura

Art from the heart.
www.hugoazcuycastillo.be

Wim de Maat   installatie

www.wimdemaat.com

Dany Deprez   cineast

“I’m a picture man”
www.danydeprez.be
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Line Boogaerts   performance, video 
installatie

Het werk van Line Boogaerts focust zich 
hoofdzakelijk op tijdelijke tekeningen op 
vensters. Met een mengsel van getinte 
zeep of olie, borstels en raamwissers legt 
ze een laag over de werkelijkheid. Door de 
tekening op het venster ontstaan er blinde 
vlekken. De tekeningen symboliseren de 
belemmeringen om te kijken.
lineboogaerts.hi-ka-sk.be + www.werktank.org

Saar De Buysere   een beetje vanalles

De reis van uw leven. 
www.generalflowers.be

zondag  

12 oktober 2014 
12:00 - 18:00u

MEETINGPOINT  
= LINDENLEI 38 
Fietsen & stadsplannen, koffie & taart

8  
gebouwen

100+  
kunstenaars

WWW.NUCLEO.BE
INFO@NUCLEO.BE — 09 329 50 52

Alle informatie over  
programma en deelnemers:

MEETINGPOINT


