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Is fotografie kunst?
Als ik naar het werk van Lut
Moerenhout kijk, zeg ik
volmondig ja.
Moerenhout doet meer dan
het louter registreren van
werkelijkheid, zij creëert haar
eigen realiteit. Zij máákt
beelden.

8.7.2018

FEESTELIJKE
OPENING –
MODUS 8
oktober 2016

“Mijn leven zal pas geslaagd zijn als ik effectief iets voor onderdrukte
vrouwen heb kunnen doen.”
Niña Van den Bosch

Hoe komt een bankbediende ertoe een eigen kunstgalerij te openen?
Niña Van den Bosch: “Dat is heel spontaan gegroeid, zoals alles wat ik doe.
“Schoonheid stond altijd al centraal in mijn leven. Dat heb ik van mijn
moeder geërfd. Zij is heel artistiek begaafd, won zowat elke creatieve
wedstrijd waar ze aan deelnam.
“Er zijn veel meer kunstenaars dan galerijen, waardoor lang niet elke artiest het
platform krijgt dat hij of zij verdient. Tot mijn grote spijt moet ik mensen dan
ook soms ontgoochelen.

De galerie is open elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur
of na afspraak
Galerie Oscar De Vos
Latemstraat 20
9830 Sint-Martens-Latem

Oscar der Vos ist Kunstkenner und verfügt über einen tiefe Leidenschaft für moderne flämische Kunst der Jahre
1880 bis 1940.
1968 eröffnet, spezialisierte hat sich die Galerie Oscar De Vos auf Malerei, Zeichnungen und Skulpturen der
Latem-Schule. Ihre Künstler waren Protagonisten und Repräsentanten internationaler Kunstbewegungen wie des
Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus und Surrealismus.
Die Galerie Oscar de Vos machte sich in den letzten fünfzig Jahren einen Namen als spezialisierter Kunsthändler,
der internationale Ausstellungen und Publikationen versorgt und an internationalen Kunstmessen teilnimmt.
Museen, Kunstinstituten und Privatpersonen verlassen sich beim Ausbau ihrer Sammlungen auf das profunde
Wissen und die Zuverlässigkeit der Galerie.
Mitglied C.R.A.B. / K.K.A.B. (Chambre Royale des Antiquaires et des Négociants en Œuvres d’art de Belgique /
Koninklijke Kamer van de Antiquairs en Kunsthandelaars van België )



Latemer Schule - Latemse School
Erste Gruppe – Eerste groep (1898-1908)
Vroege Verkenners - Xavier De Cock, César De Cock, Felix Cogen, Gustave Den Duyts,
Albijn Van den Abeele, Valerius De Saedeleer, Gustave Van den Woestyne,
George Minne, Albert Servaes, Jules de Praetere
Zweite Gruppe – Tweede groep impressionisme(1906-1913) en Vlaams expressionisme (1922-1930)
Gust De Smet, Leon De Smet, Maurice Sijs (Sys), Constant Permeke, Frits Van den Berghe,
Emile Claus, Jenny Montigny, Anne De Weert, Modest Huys, Théo van Rysselberghe
Dritte Gruppe – Derde groep
Hubert Malfeit, Albert Saverys, Jozef de Coene, Albert Claeys, Victor Lorein,
Achile Van Sassenbroeck, Jules Boulez und Maurice Schelck.
Vierte Gruppe – Vierde Latemse generatie
Fons Roggeman, Luc-Peter Crombé, Joe Van Rossem, Chris Pots, Jef Wauters,
Lea Vanderstraeten, Jules De Sutter, Evariste Gustave de Bock, Vic(tor) Dooms

Latemer Schule – Latemse School
• Als Latemse School (deutsch auch: Laethemer Schule oder Gruppe) wird eine flämische Gruppe von
Künstlern bezeichnet, die in der ersten Hälfte des 20. Jh.s in Deurle und Sint-Martens-Latem, zwei
Dörfern an der Leie südlich von Gent oder Umgebung tätig war.
• Die Latemse School wird meist in folgende Gruppen eingeteilt:
• Zur ersten Gruppe, den sogenannten Mystikern gehörten - Xavier De Cock, César De Cock, Felix Cogen,
Gustave Den Duyts, Albert Servaes, Georges Minne, Gustaaf Van de Woestijne, Valerius De Saedeleer,
Albijn Van den Abeele, Jules de Praetere.
• Zur zweiten Gruppe gehörten die Expressionisten Constant Permeke, Gust De Smet, Leon De Smet,
Maurice Sijs (Sys), Frits Van den Berghe, Emile Claus, Jenny Montigny, Anne De Weert, Modest Huys,
Théo van Rysselberghe. Vor allem diese Gruppe hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung der
späteren modernen Bewegung in Belgien.
• Zur dritten Gruppe, von der allerdings nur Hubert Malfait in Sint-Martens-Latem ansässig war, rechnet
man außerdem noch die Maler Albert Saverijs, Jozef de Coene, Albert Claeys, Victor Lorein, Achile Van
Sassenbroeck, Jules Boulez und Maurice Schelck.

• Manche Kritiker erkennen auch noch eine vierte Generation innerhalb dieser Schule zu der sie dann Fons
Roggeman, Luc-Peter Crombé, Joe Van Rossem, Chris Pots, Jef Wauters, Lea Vanderstraeten Jules De
Sutter, Evariste Gustave de Bock, Vic(tor) Dooms zählen.
• Der Begriff Schule bedeutet nicht, dass die Künstler eine bestimmte Organisation gebildet haben,
sondern wurde wegen eines gemeinsamen Dorflebens und einiger stiltechnischer Gemeinsamkeiten
geprägt. So beschäftigte sich die erste Gruppe nach 1900 vor allem mit dem Symbolismus, während die
zweite Gruppe nach 1914 sich vor allem expressionistischer Stilelemente bediente. Die Künstler der
dritten Gruppe fühlten sich überhaupt keiner bestimmten Stilrichtung zugehörig, dennoch basierte ihre
Kunst – manchmal sehr ausgeprägt – auf der ihrer Vorgänger.

IMPRESSIONISTEN

Emile Claus
(1849 – 1924)
Kapucijners
juli 1901
olieverf op
doek 90 x 116
cm

Claus, Emile (1849-1924) / Na de oversteek / 1899

Claus, Emile (1849-1924)
Terug van het veld
ca. 1885
olieverf op doek
131 x 99 cm

Emile Claus Sint-ElooisVijve 1849 – 1924 Astene
De verpozing / juni 1902
olieverf op doek 82,5 x
117,5 cm

De hooister, Emile Claus (1896).

Meisje aan de Leie, Emile Claus (1892).

Tussen de fruitbomen zie je De hooister (Emile Claus, 1896) aan de slag en droom je mee met het Meisje aan de Leie. Ga zitten op het tuinbankje en hoor de vogeltjes om je heen fluiten.

Claus, Emile (1849-1924) / Zonseffect op
de Theems
London / 1918

Claus, Emile (1849-1924) / Klaveroogst / 1900
olieverf op doek 66 x 82 cm

Anna De Weert (* 27. Mai 1867 in Gent, Belgien; † 12. Mai 1950 ebenda; geborene Anna Virginie Caroline Cogen) war eine belgische
Malerin von Landschaften, Stillleben, Interieurs und Stadtbildern.
Ihr Aufenthalt in Astene bei Emile Claus hatte einen starken Einfluss auf ihre Werke aus der damaligen Zeit. In diesem Zusammenhang
folgte sie Claus sicherlich thematisch: Die Leie nahm einen zentralen Platz in ihren Werken ein. Allerdings waren sie chaotischer und
exzentrischer. Im Gegensatz zu Claus wandte sie mehr und stärker Farben ein. Hinsichtlich dieser waren ihre Kontraste härter und die
Farbtöne heller. Wie bei der belgischen Malerin Jenny Montigny hatte die Farbe Vorrang vor der Form. In Bezug auf Farbe ist es schwierig
ihr symphonisches Farbgedicht zu den ruhigen anspruchslosen Szenen ihres Meisters Emile Claus zu vergleichen. Das Arrangement, die
Nuancen und die Perspektiven waren nicht ihr erstes Anliegen. Der Lichtschein beseitigte alle Formen der Materialität und hüllte so die
Realität ganz im Gegenteil ein.
Schon um die Jahrhundertwende zählte sie zu den wichtigsten Luministen.

De Weert, Anna (1867-1950) / ‘t Gulden uur (Leiezicht met eenden) / 1923

De Weert, Anna (1867-1950) / De tuinman / 1903

De Weert, Anna (1867-1950) /
Vrouw van de tuinman / 1905

Jenny Montigny
Gent 1875 – 1937
Deurle
Spelende kindjes
in bloementuin
ca. 1927
olieverf op doek

Sys, Maurice (1880-1972) / Latem molen

Van Den Berghe, Frits (1883-1939)
Avondschemering / 1924

Frits Van den Berghe Gent 1886 – 1939
De metgezellen II / 1932
olieverf op doek 160 x 125 cm

Van Den Berghe, Frits (18831939) De droom

Frits Van den Berghe Gent 1886 – 1939
Jongen in de sneeuw / 1918
olieverf op doek

De Smet, Gustave (1877-1943) /
Zelfportret of Wandeling in de sneeuw /
1937

De Smet, Gustave (1877-1943) /
De houthakker / 1930

Servaes, Albert (18831966) / Begrafenis bij de
armen / 1907

Servaes, Albert (Gent 1883-1966 Luzern) / Korenoogst/ 1915
olieverf op doek 46,5 x 48,5 cm

Malfait, Hubert (1898-1971) / Anna met zonnebloemen / 1930
olieverf op doek 100 x 85 cm

Malfait, Hubert (1898-1971) / Hooisters

Hubert Malfait (Astene 1898 – 1971 Sint-Martens-Latem)
De kaartenlegster / 1927
Olie op doek 110 x 90 cm

Van De Woestyne, Gustave (1881-1947) / Dame met
parelsnoer / 1922
24 x 20 cm potlood en gouache op karton

Gustave Van de Woestyne Gent 1886 – 1939
Ingeduffelde boer / 1910
olieverf op doek 60 x 41 cm

Gustave Van de Woestyne (Gent 1881 – 1947 Ukkel)
Deeske op het veld / 1908
Gemengde techniek met bladgoud op papier
60 x 38,5 cm

Saverys, Albert (18861964) / Bruegheliaans
landschap

Albert Saverys,Deinze 1886 – 1964 Petegem
Kleurrijk Leielandschap / ca. 1950
olieverf op doek 60 x 80 cm

Théo (Théophile) van Rysselberghe (Gent, 23 november 1862 - Le Lavandou, 14 december
1926) was een Belgische neo-impressionistische kunstschilder, graficus en ontwerper, die op
het einde van de 19de eeuw een sleutelrol speelde binnen de Europese kunstwereld. Zo was
hij onder meer een van de oprichters van de avant-gardegroep Les Vingt in 1883.
Hij stierf in Saint-Clair in de Var in Zuid-Frankrijk op 14 december 1926 en werd begraven op
het kerkhof van Le Lavandou, naast zijn vriend Henri-Edmond Cross. Hij had Le Lavandou
meerdere malen uitgebeeld, zoals in zijn tekeningen in zwart krijt Le Lavandou en in OostIndische inkt De hoogten van Lavandou. Het is aldus passend dat één van de grootste neoimpressionistische schilders hier begraven werd.
Théo van Rysselberghe (* 23. November 1862 in Gent; † 13. Dezember 1926 in Saint-Clair bei
Le Lavandou, Frankreich) eigentlich Théophile van Rysselberghe, war der wohl bedeutendste
flämische Maler des Pointillismus.

Selbstbildnis, 1916
Vier Badende
Springbrunnen im Park Sanssouci in Potsdam,
1903, Neue Pinakothek München

Grand Opening Event Sint-Martens-Latem
Op 7 juni 2018 opende The Boutique Gallery
haar eerste Belgische vestiging in de
historische dorpskern van Sint-MartensLatem.

Grand Opening Event Sint-Martens-Latem
Op 7 juni 2018 opende The Boutique Gallery haar eerste Belgische
vestiging in de historische dorpskern van Sint-Martens-Latem. Meer
dan 200 kunstliefhebbers zagen dat het goed was.
Gewezen K3-manager opent The Boutique Gallery in Sint-MartensLatem 08/06/2018
Zo'n 200 mensen kwamen donderdagavond naar de opening van The
Boutique Gallery, een nieuwe kunstgalerij van gewezen K3-manager
Niels William en zijn vrouw Ellen Christiaen. William Vaesen, die al
heel wat jaren in Zuid-Afrika woont, is dol op kunst en de vestiging in
Sint-Martens Latem is ondertussen de derde locatie - maar wel eerste
in België - waar er een The Boutique Gallery is.
olgend weekend openen K3-oprichter en gewezen radiopresentator
William Vaesen en zijn vrouw Ellen Christiaen hun derde kunstgalerie
aan de Latemse kerk. Hun ‘Boutique Gallery’ zal een selectie ZuidAfrikaanse en Europese kunst bieden.

K3 is van oorsprong een Belgische
(sinds 2009 Belgische-Nederlandse)
meidengroep met een
Nederlandstalig poprepertoire
voornamelijk gericht op een jeugdig
publiek. Manager William Vaesen alias
Niels William (1998-2002) .
K3 werd opgericht door Niels William!

William Sweetlove
Maler
Geboren: 1949 in Ostende

In de prachtig aangelegde tuin en woning van kunstenaar Hans Kitslaar en zijn echtgenote
galerijhoudster Anne-Marie Vanpachterbeke in de Hoekskensstraat, loopt momenteel een
overzichtstentoonstelling van zowat alle artiesten die de afgelopen jaren tentoon stelden in The
Latem Gallery in Sint-Martens-Latem. Zoals bekend houdt Anne-Marie Vanpachterbeke in het
centrum van Sint-Martens-Latem sinds een aantal jaren een kunstgalerij open. "Maar ik wou
nog eens iets doen in onze eigen woning en tuin" aldus Anne-Marie, die in de Hoekskensstraat
al jarenlang tentoonstellingen houdt, meestal met werk van haar man Hans Kitslaar, aangevuld
met enkele artiesten. Deze keer is het aanbod zeer ruim en gevarieerd.

THE LATEM GALLERY – DORP 6B – B-9830 SINT-MARTENS-LATEM

The Latem Gallery … a passion for expressive art…
Gedurende 15 jaar organiseerde ik jaarlijks een kunsttentoonstelling bij ons thuis in Lochristi met de schilderijen en pastels van mijn echtgenoot Hans Kitslaar en met sculpturen van andere
kunstenaars. Het succes van deze tentoonstellingen gaf mij zin om onze eigen kunstgalerie te starten. Op 1 augustus 2014 openden wij de deuren van The Latem Gallery samen met een aantal
kunstenaars die eerder in Lochristi hadden geëxposeerd: Patrick Villas, Christophe Charbonnel, Annette Defoort, … Ondertussen werd groep aangevuld met andere kunstenaars met een
internationale reputatie waarvan wij het werk bewonderen. Ons doel blijft een platform te bieden aan kunstenaars die met hart en ziel creëren, en die steeds opnieuw krachtige creaties
neerzetten waarbij zij artistieke kwaliteit en vakmanschap als belangrijke karakteristieken van hun creatieve werk beschouwen. Onze keuze van kunstenaars voor de galerie heeft alles te maken
met onze bewondering voor hun artistieke creaties en voor hun talent en de moed om hun leven te wijden aan het kunstenaarschap.
Wij nodigen alle kunstliefhebbers uit onze galerie in Sint-Martens-Latem te bezoeken en zich te laten verleiden door schitterende creaties!
In dieser Galerie war ich auch erstmalig. Eine freundliche Aufseherin – AnneMarie - ließ mich alles ansehen. Sie fährt bald nach Moskau. Lernt Russisch.
СПАСИБО!

Patrick Villas (Antwerpen, 1961) is een Belgische kunstschilder en beeldhouwer.
Villas volgde een opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en begon zijn
artistieke carrière als schilder en later ook als beeldhouwer met tentoonstellingen in binnenen buitenland. Zijn openbare opdrachten omvatten onder andere een levensgrote jaguar voor
de Zoo van Antwerpen en een levensgrote tijger voor Cologny.
Hij laat de geaardheid van de katachtige zien. Hun karakter, de innerlijke merken, het
instinctieve van hun gemoed. Zo krijgt elk dier zijn unieke signatuur, niet meer te herkennen
aan de huid van soortgenoten. Arbeitet derzeit in Frankreich.

HERMAN VAN NAZARETH (° Evergem 6 november 1936) neemt een aparte plaats in op de internationale
kunstscene.
Latem brengt hulde aan Herman Van Nazareth 18/07/2011. Op artistiek gebied was Herman Van Nazareth een
laatbloeier, maar hij is wel van alle markten thuis. Zijn ‘koppen’ weerspiegelen het contrast tussen ‘de macht’
en het ‘gedwongen’ verlies aan individualiteit van de ‘kleine man’. Ze zijn een aanklacht tegen onmenselijkheid
In Zuid-Afrika kreeg hij tevens de smaak van het bronsgieten en het sculpteren te pakken.

Biografie van Herman van Nazareth
Herman van Nazareth (Evergem, 1936) begint met het maken van bronzen expressionistische figuren in een
gedrongen, massieve vormgeving. Nagenoeg tegelijk ontstaan ook andere abstract-constructieve
composities waarin een rustige, meer evenwichtige, zuiver sculpturale vormgeving de voorrang kreeg op de
impulsieve beelding.
In 1975 kiest Herman van Nazareth resoluut voor harde steensoorten met een uitgesproken zin voor het
edele marmer. We zien bol- of eivormen, die boven, onder en zijdelings gesneden worden, zodat cirkel- of
ellipsvormige segmentvlakken ontstaan. In de oppervlaktebehandeling wordt dit genuanceerd door
uitstulpingen, respectievelijk uithollingen met een vloeiend ritmisch verloop. Opmerkelijk is de minutieuze
precisie die de kunstenaar aan de dag legt bij het houwen, slijpen en polieren. Omstreeks het einde van de
jaren '80 komt er ten gevolge van een verkeersongeval een einde aan het zelf houwen van marmer en
steen. Herman Van Nazareth geeft evenwel niet op en zoekt een nieuw medium. Geleidelijk groeien uit ijzer,
rood koper en staal de nieuwe sculpturen. De ruimtelijke opbouw van deze sculpturen steunt niet meer op
de bol, cirkel of ellips maar uitsluitend op de rechtlijnigheid van de vlakke metaalplaat: in vierkant of
rechthoek, soms in driehoek gesneden, wordt de plaat tot kubus of balk omgevormd. De sculptuur krijgt een
gestrengheid die koeler, afstandelijker aandoet dan de speelse ritmiek van de marmer- of bronssculpturen.
Er zeigte mir,wie er die Rohlinge aus Wachs mit seiner linken und der rechten verkrüppelten Hand formt.
Wir hatten ein wunderbares Gespräch! Er kennt alle seiner Zeitgenossen von der guten und der schlechten
Seite. Jeder Mensch hat ja zwei Seiten. Das Positive sollte möglichst überwiegen.
Er hat eine gute Meinung von De Clerk in Südafrika und Jan Hout, weniger gute Eindrücke von Winnie
Mandela, Roger de Clerk und seinen Kindern… Er ist weit gereist! Georgien zählt zu den Verlierern der
Neuzeit. China leicht besser als Indien!

'KUNST IS NIETS ANDERS DAN LEREN ZIEN'
Herman Van Nazareth, pseudoniem voor Herman Van Aerde, vestigde zich begin jaren zestig in Kaapstad.
Zijn werk kan beschouwd worden als een protest tegen ontmenselijking : het vaak ontbreken van een
uitgewerkt gelaat in zijn schilderijen en zijn ruw gevormde sculpturen zijn daar een bewijs van.
Van Nazareth reduceert zijn beelden tot essentiële vormen en lijnen. In Zuid-Afrika gold hij als vernieuwer
en als een van de eerste protestkunstenaars. Zij specifieke figuratieve aanpak, die hij al vanaf de jaren zestig
toepast, is mogelijk van invloed geweest op kunstenaars als Marlène Dumas. Van Nazareth groeide sinds al
die jaren naar een voorname plaats bij de tonalisten en expressionisten op de Vlaamse en internationale
kunstscène en blijft een vaste internationale waarde met werk in openbaar bezit en diverse private collecties.

Herman Van Nazareth en Bart Van Cauwenberghe met de
chocoladereplica's van 'Uitbundigheid/Exuberance'

Chocolatier Bart Van Cauwenberghe van De Zwarte Vos is
benoemd in 2005 tot Ambassadeur van de Belgische chocolade.
Die titel heeft hij voornamelijk te danken aan de smaakcombinaties
en texturen van zijn pralines.
Zijn kennis over het chocoladewezen mag hij nu doorgeven op
cursussen en demo's in binnen- en buitenland.

LATEM VERWELKOMT NEDERLANDS KUNSTKOPPEL Kosmopolieten BARBARA LAFORCE EN RENÉ STOELTIE openen galerie bij kerk 20/02/2018 door Erwin Mynsberghe
Barbara Laforce en René Stoeltie bij een kleurrijk werk van Antwerpenaar Michel Marcy. Eind maart lanceren ze een tentoonstelling rond de Gentse kunstenaar Michaël Borremans. “We leerden
hem kennen tijdens een reportage voor een tijdschrift.”
SINT-MARTENS-LATEM - Sint-Martens-Latem is een nieuwe kunstgalerie rijker. En net als de collectie zijn de eigenaars bijzonder kleurrijk. Het Nederlandse echtpaar Barbara Laforce en René
Stoeltie schreef talrijke kunstboeken en woonde al overal ter wereld.
“Je kan onze collectie het best omschrijven als eclectisch. Het is een mix van decoratieve kunst, grafisch werk, beeldhouwkunst, zeldzame kunstboeken, enzovoort. We doen niks waar we niet
achter staan.”
Aan het woord zijn Barbara Laforce en René Stoeltie, die zopas een kunstgalerie openden in de Lebeaustraat in Sint-Martens-Latem. Het echtpaar is auteur van tientallen kunst- en woonboeken,
onder andere uitgegeven door de prestigieuze uitgeverij Taschen. Barbara schrijft de tekst, René legt al het moois vast op foto.
Door hun beroep woonden ze in wereldsteden zoals Londen, Parijs, Berlijn en New York. Sinds 2013 waren ze galeriehouders van de Gemini Art Gallery nabij de Grote Zavel in Brussel. Maar nu
laten ze de wereldsteden voor wat ze zijn en kiezen ze voor Sint-Martens-Latem.
Een weloverwogen beslissing, zo blijkt. “De sfeer in Brussel was te grimmig geworden voor ons”, klinkt het. “Onze galerie bevond zich tegenover het Joods Museum toen daar in 2014 een aanslag
gebeurde. We hoorden de geweerschoten. Ook door het autovrij maken van het centrum begon het faillissementen te regenen.”
Zot op Vlaanderen
Toen het koppel op een zonnige winterdag Sint-Martens-Latem bezocht, sloeg de vonk over. “Toen we een kop koffie dronken in de Klokkeput, zagen we dat daar recht tegenover kantoren te
huur stonden. We vonden dat een mooie plek voor een galerie. Toen we bovendien de kans kregen om het poortgebouw van het Kasteel van Lozer in Kruishoutem te huren, was het byebye
Brussel”, zegt Barbara.
“Daarnaast zijn we gewoon ook zot op Vlaanderen. We zijn hier heel enthousiast ontvangen door de andere galeriehouders en we hebben al afgesproken om samen te werken”, vult René aan.
Je zou het aan haar Hollandse accent niet zeggen, maar Barbara is in Gent geboren. “Als de gelegenheid zich voordoet, spreek ik plat Gents”, zegt ze lachend. “Mijn vader, Jules Laforce, zat in de
Witte Brigade en is in Moerkerke na de bevrijding van Gent in 1944 doodgeschoten door een Duitse sluipschutter. Twee weken daarvoor was ik geboren. Ik ben een non-fictieboek over hem aan
het schrijven.”

We moved
The Gemini Art Gallery is since March 2018 in Flanders, in Sint-Martens-Latem. Our new address: Dorp 14 9830 Sint-Martens-Latem.
The Gemini Art Gallery, a gallery dedicated mainly to the promotion of art, photography and design previously located in Brussels, at the heart
of the famous Sablon area, that the Stoelties opened in 2013, has moved in early 2018 to Latem-Saint-Martin in Flanders. The Gemini Art
Gallery is the ideal place to exhibit their very personal and eclectic selection of furniture, objets d’art, photographs and statuary and to
organise temporary exhibitions of the work of artists and designers as well as occasional book launches.
Exhibition : “the artist at home – michael borremans”
From March 22 to April 29 2018. Michael Borremans, the artist at home, see through the lens of photographer René Stoeltie.
From 1984 till this day, Barbara Laforce collaborates- with René as a photographer- on the production of articles for art, design and lifestyle
magazines and books.
“the artist at home – rené magritte”
“Timothy Hennessy”

Eind maart wordt een eerste thematentoonstelling gelanceerd, een
reeks foto’s die René maakte van de Gentse kunstenaar Michaël
Borremans.
Portretten van Borremans
“We hebben Michaël leren kennen naar aanleiding van een reportage
van een Duits architectenblad waarvoor ik de foto’s nam. Hij was toen al
bekend aan het worden. Veel foto’s zijn portretten, maar er zitten ook
beelden bij van de iconische schilderijen waaraan hij toen werkte in zijn
oude atelier. Het is dat materiaal dat we gebruiken voor de
thematentoonstelling.”
Michaël Borremans (Geraardsbergen, 1963) is een Vlaams kunstschilder
die woont en werkt in Gent.
In november 2014 bracht de kunstenaar het werk De maagd aan op de
klokkentoren, naast de stadshal van Gent. Het kleine fresco met
afmetingen 60 bij 70 cm is het eerste werk van Borremans in de
publieke ruimte. Het werk is een schenking van de kunstenaar aan de
stad Gent. Het stelt een jonge vrouw voor in een zwart kleed met een
wit kraagje met uit haar ogen op de stadhal gerichte priemende stralen.

Kasteel Middachten met René en Barbara Stoeltie
appartement
fotoboeken

Barbara Stoeltie met Herman Van Nazareth

TWEE DREVEN 5, 9830
SINT-MARTENS-LATEM

Winna Serrano -> De Belgische moderne-pop art kunstenares (Venezuela, 3 november 1981) kwam in 2000 naar België om verder te
studeren. Ze begon zonder officiële kunstopleiding als therapie te schilderen.
In haar beelden en schilderijen herkennen we haar roots. Vlakken en lijnen vormen figuren in rijke, levendige en opwindende tinten.
Haar vaak kleurrijke werken stralen vooral optimisme, liefde, hoop en warmte uit; elementen die men zowel tijdens haar
genezingsproces als in haar persoonlijkheid kan terugvinden.
Met hun altijd positieve uitstraling bereiken haar werken een breed publiek. Zo werkte ze in opdracht voor Rolls-Royce en mag ze o.a.
voormalig First Lady Michelle Obama tot haar klanten rekenen. Ze geeft in haar galerie in Sint-Martens-Latem ook workshops aan
mensen van alle leeftijd die ontspannend creatief willen bezig zijn.
Om het in haar eigen woorden te zeggen: “Mijn uiteindelijk doel is een gevoel van positivisme en hoop overbrengen. Als ik met mijn
werk een glimlach op iemands gezicht kan toveren ben ik geslaagd in mijn opzet.”

amamos
venceremos

leuk huis met galerij en studio
vriendelijke kunstenares
liefdevol koppel
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