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Pakje maken

Kunstmix

Baardmannen

Vlaamse cowboy

Museum De Reede is gewijd aan
grafische kunst en toont uitslui
tend werk op papier De reliëfs en
sculpturen van Zuid Koreaan
Chun Kwang Young de eerste
tijdelijke expo van het museum

Hoewel Brugge Foto 17 pas op

Het artistieke Living Sculptures
duo Gilbert George werkt al 50
jaar samen en Galerie Albert

Ramagurka en Herr Seele kennen
elkaar sinds ze samen op de
Gentse Koninklijke Academie

een co productie van 44 Gallery

Baronian haalde daarom hun

voor Schone Kunsten zaten In

en PAK Platform voor Actuele

meest recente reeks werken naar

Kunsten in Gistel Dark Rooms

Brussel Deze kaart het fenomeen

1981 zag Cowboy Henk het
levenslicht in de strip Bob Plagi

passen er mooi tussen Hij ver

toont de realiteit van z n donkere

bindt westerse en oosterse kunst

verborgen kant en brengt fotogra
fie in dialoog met andere beel

baard aan als teken van onze tijd
als retro hipsterhype en tegelijk
ook religieus symbool Ze tonen

dende kunsten zoals de witte

sinistere versies van zichzelf met

polyesterbeelden van Greet Desal
en grafiettekeningen van Kirill

baarden die surrealistisch maar

ook symbolisch zijn De sfeer

Lausanne een reusachtig pano
rama 3 10 op 20 meter waarin
Cowboy Henk de geschiedenis

maakt hij dakpansgewijs wand

Chelushkin Er werkten 25 natio

houdt het midden tussen science

van Zwitserland hertekent

werken en sculpturen abstract
geometrische vormen met licht

nale en internationale kunste

fiction droom en Victoriaanse

naars aan mee

karikatuur

en schaduweffecten Elk drie

Dark Rooms Photography and beyond
nog tot tl december in Brugge Meer info

Samen met nog ander werk wordt
dit voor het eerst in België
getoond

tot 11 december in Galerie Albert Baronian

via Facebook

in Brussel

door het gebruik van driehoekige
pakketjes van moerbeipapier de
traditionele verpakking in Korea
gevuld met polystyreen Daarmee

hoekje bevat informatie door
toevallige woordcombinaties ont
staan nieuwe betekenissen

3 december opent kan je al sinds
eind oktober naar Dark Rooms

Gilbert George Ihe Beard Pictures nog

albertbaronian com

Chun Kwang Young tot 4 december
in Museum De Reede Antwerpen

aat in de krant De Vooruit Nu 36

jaar later maakten ze samen voor
het Festival de Bande Dessinée in

Kamagurka en Herr Seele Het atelier
van Cowboy Henk nog tot 24 december
in De Zwarte Panter Antwerpen
dezwartepanter com

museum dereede com
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01

Aggregation van Churi Kwang
Young te zien in Museum
De Reede

02

Gilbert

George tonen baarden

die surrealistisch maar ook
03

symbolisch zijn
Werk van Edwige Fouvry in
Dark Rooms

04 Voor een blik in het atelier

van Comboy Henk moetje in
De Zwarte Panter zijn
05 Jong Bloed Sabine Vermeulen
met haar In Hollow Chambers
06

Thomas Lerooy en Maki Na
Kamura palmen Museum
Dhondt Dhaenens in

07

Clément Denis Cartographie
de l exode IX in LMS Gallery
Walking Boots Tielenheide
van Koen Broucke

Kijken en kopen

Oorlogstaal

2 in 1

Continentale visies

De veertiende editie van Jong

In het Taxandriamuseum kan je
de geschiedenis van Turnhout en

Museum Dhondt Dhaenens laat

LMS Gallery huldigt haar nieuwe
ruimte in met de groepsshow
Continent Daarin geven kunste

Bloed bevat het werk van een

ineens twee tentoonstellingen op
zijn bezoekers los Thomas
Lerooy en Maki Na Kamura ver

naars Hervé Dirosa Clément

talen elementen uit de kunstge

Denis Ola Dele Kuku Joanie

Lemercier Miguel Chevalier

beeldend werk en relicten van de

schiedenis op een aparte manier
in hun eigen werk Belg Lerooy

strijd Hij onderzocht de beeld

maakte van zijn helft van het

Bertrand Kwame Akoto en Vivan

MDD een blokkendoos verschil

je kan het niet alleen bewonderen

vorming van de veldslag op Tie
lenheide 1597 en de Slag van
Turnhout 1789 en ontdekte een

Sundaram hun uiteenlopende
visies op het begrip van de conti
nenten van onze planeet over vir

twintigtal Belgische ontwerpers

de Antwerpse Kempen leren ken

en kunstenaars De familie Leen

nen Kunstenaar Koen Broucke

knegt wil met deze jaarlijkse expo

1965 gaat in dialoog met de col
lectie en gebruikt daarvoor eigen

jonge ontwerpers en gevestigde
waarden een platform geven voor
een breed publiek Van meubilair
tot keramiek van fotografie tot
textiel en van glaswerk tot papier

lende ruimtes niet telkens een of
een thematische reeks werken De

maar ook kopen

tegenstelling in de beeldvorming

Jong Bloed 15 16 en 17 december in

tussen hemelse interventies

Textiel Innovatie Centrum TI03 in Ronse

maanleger ballon en hemel
vaarten spirituele tussenkom

Japanse Na Kamura s landschap
pen zitten tussen abstractie en
figuratie in In haar schilderkunst
vind je composities en motieven

sten en het rauwe van het

van klassieke meesterwerken

slagveld

terug maar ook van Oosterse
kunstgeschiedenis en filosofie

elisa lee be

Koen Broucke Manen en laarzen Bijzondere

verschijningen tijdens Turnhoutse veldslagen

Thomas Lerooy Playground en Maki Na

nog tot 51januari in Taxandriamuseum in

Kamura Steine legen Apfel lesen tot

Turnhout

4 maart in Museum Dhondt Dhaenens in

taxandriamuseum be

Sint Martens Latem museumdd be
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Vincent Fournier Yann Arthus

tuele continenten tot continenten

van andere werelden lichtjaren
ver van onze Aarde

Continent nog tot H december in
LMS Gallery Brussel
lmsgaliery be
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