
deelnemende ateliers

OPEN 
ATELIERS

Za 23 en zo 24 september 2017
Za 30 september en 
zo 1 oktober 2017

Overzichtstentoonstelling
Zuiderpershuis
Leuvenstraat | 2000 Antwerpen 
(over het M HKA)
van 11 tot 18 uur

Ateliers
op verschillende locaties
van 11 tot 18 uur

Kunstruimten
op verschillende locaties
van 14 tot 18 uur

Open Ateliers Antwerpen 2017 is een organisatie van het district Antwerpen, 
de cultuurraad district Antwerpen en Anne Marie Parys 

  KIJK MEE
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Open Ateliers  geeft kunstenaars de 

kans hun werk te tonen in hun eigen atelier en op de 

overzichtstentoonstelling. Kom de kunstwerken bekijken en 

praat met de kunstenaar over de betekenis van zijn werk en 

over de gebruikte materialen.

Bij de organisatie maakten we geen selectie, want in kunst 

is alles mogelijk. U mag zélf uw oordeel vellen. De enige 

voorwaarde om deel te nemen aan Open Ateliers is het 

openstellen van een atelier in het district Antwerpen.

Op de overzichtstentoonstelling in het Zuiderpershuis kan u 

als kunstliefhebber kiezen welke ateliers u graag bezoekt. 

MEER INFORMATIE

Anne Marie Parys

tel. 0496 69 53 66

annemarieparys@telenet.be

Met dank aan alle deelnemende kunstenaars, kunstruimten, 

Vormingplus en het Zuiderpershuis. 

Zaterdag 23, zondag 24 september, 
zaterdag 30 september en zondag 1 
oktober 2017 van 11 tot 18 uur

Op de overzichtstentoonstelling van Open 
Ateliers kan u zich een idee vormen van 
wat de deelnemende kunstenaars te bieden 
hebben.

Zuiderpershuis

Leuvenstraat | 2000 Antwerpen 

(over het M HKA)

Rondleidingen 
Vormingplus in  
het Zuiderpershuis 
Tijdens deze rondleidingen krijgt u een beter 
zicht op het werk van de deelnemende 
kunstenaars, hun manier van werken en 
de achterliggende bedoeling. Ideaal om 
een bezoek aan Open Ateliers te beginnen. 
Kristina Embregts, educatief medewerker 
cultuur van Vormingplus, zorgt voor de 
begeleiding.

Inschrijven niet nodig, deelname gratis.

Zaterdag 23 en 30 september 2017 om 11 uur

Zondag 24 september en 1 oktober 2017 om 15 uur

Performance in  
het Zuiderpershuis 
Zaterdag 23 september 2017 om 15 uur

Jeroen Baeken nam als beeldend kunstenaar 
meermaals deel aan Open Ateliers met 
schilderijen in diepe kleuren en scherpe 
vormen, tegelijk esoterisch, symbolisch 
als realistisch. Jeroen Baeken is ook de 
schepper van eigen, meditatieve muziek 
met voornamelijk etnische en deels 
zelfgemaakte instrumenten. 

Dit jaar genieten wij van de muziekmaker 
Jeroen Baeken in het Zuiderpershuis. Hij 
treedt op met zijn twee broers: Don Vitalski, 
de legendarische volksdichter, en Serge 
Baeken die als graficus reeds verschillende 
internationale prijzen won. 
Het wordt een ongrijpbare mengeling van 
poëzie, muziek en modeltekenen. 
Het vorige optreden van de drie broers 
samen dateert van 1997, exact twintig jaar 
geleden. Over een unieke performance 
gesproken!

www.jeroenbaeken.com 

vitalskiblog.blogspot.be 

www.sugaretto.com

Workshop
Zondag 24 september en zondag  
1 oktober 2017 van 14 tot 17 uur

STRAATFOTOGRAFIE MET DE SMARTPHONE

Een workshop waarin Ruud Tax 
zijn werkwijze demonstreert met 
verschillende camera apps. Hij toont u ook 
fotobewerkingsprogramma’s waarmee u 
kleine kunstwerkjes kan creëren.

tel. Ruud Tax 0472 24 54 62 | ruudtax@gmail.com

A

Overzichtstentoonstelling
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Deelnemende ateliers

deelnemende ateliers

Petra Noordzij

Vera Branna
Rita Rae Mertens

Majella Opdenacker

3  Rita Rae Mertens
SCHILDEREN, TEKENEN

Rita Rae Mertens beschouwt zich als een 
experimenteel kunstenaar. Haar werk is 
een open creatief proces: zonder te weten 
waar het zal eindigen of wat ze zal creëren. 
Ze ontwikkelt langzaam. Kunst is voor haar 
een toeval en een interactief proces dat 
zich stap voor stap ontwikkelt tot zijn eigen 
verklaring.

Klapdorp 39 | 2000 Antwerpen

tel. 0496 38 23 53

ritarae.mertens@gmail.com 

www.ritaraemertens.be

4  Majella Opdenacker 
BEELDHOUWEN

Majella’s werk vertrekt vanuit haar persoonlijk leven, dromen en herinneringen. 
Het is sterk verhalend en figuratief. Ze werkt met en combineert verschillende 
materialen zoals brons, hout, steen, rubber, gips, hars,...

Huikstraat 16 | 2000 Antwerpen

tel. 0486 71 63 90

majella.opdenacker@telenet.be

1  Vera Branna 
SCHILDEREN, BEELDHOUWEN 

Vera Branna tracht te verbeelden door 
kleurkeuze, schriftuur en compositie. De 
dualiteit van gevoeligheid en kracht is in 

elk model aanwezig. 

Willem Elsschotstraat 2 G11 | 2050 Antwerpen

tel. 0485 30 94 73

vera.branna@gmail.com

2  Petra Noordzij
BEELDHOUWEN

Petra Noordzij legt zich voornamelijk toe op 
de kunst van het portretteren. Deze voor-
liefde is begonnen met een passie voor het 
levensverhaal. De portretkunst is voor Petra 
meer dan enkel de fysieke kenmerken van 
een model vastleggen. Een geslaagd beeld 
vangt het karakter van het model door 
een driedimensionale momentopname te 
vormen van de verschillende sferen tijdens 
het creatieproces. 

Beatrijslaan 32 | 2050 Antwerpen 

petra.noordzij@gmail.com
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5
 Mart 

ONTWERPEN EN MAKEN VAN MEUBELS EN LAMPEN 

Na zijn opleiding timmerman ontplooide Mart zichzelf tot meubelmaker 
en vormgever. Hij is graag creatief bezig met zowel interieur als exterieur 
en combineert hierbij verschillende materialen. Deze combinatie geeft 
zijn industrieel geïnspireerde stijl een warm karakter. Mart ontwikkelde 
door de jaren heen een eigen stijl. Hij tovert leef- en werkomgevingen om 
tot evenwichtige en stijlvolle ruimtes.

ATELIER KABAAL

Oude Beurs 10 | 2000 Antwerpen 

tel. 0498 35 17 64

mail@martsmeubels.com | www.martsmeubels.com

6  Yves Muller
SCHILDEREN

De werken bestaan uit een 
mengeling van Chinese inkt 
en water op papier. Het zijn 

unieke schilderijen die tot de 
verbeelding spreken.

De titels zijn enkel een voorstel. 
Het is aan de kijker om te 

oordelen of ze hem bevallen.

Leeuw Van Vlaanderenstraat 4 

2000 Antwerpen

tel. 0485 72 53 97

yves.muller@ybm.be 

www.ybm.be

Mart de Bruin

8  Fotografie Mais-Non!
FOTOGRAFIE

Hij vertaalt zijn ervaringen en indrukken 
die hij opdoet tijdens het reizen naar 
eenmalige afdrukken. 
De keuze van kleur (zwart/wit of sepia), 
ondergrond (hout, aluminium, linnen, 
papier) en techniek (o.a. cyanotypie, 
caseïnedruk) zijn bepalend voor de indruk 
van de reis.

Reyndersstraat 8 | 2000 Antwerpen

tel. 0493 199 693

info@mais-non.be

www.mais-non.be

Yves Muller Mais-Non

7
 Kristina Smidts    kris-is

GLAS EN BEELD

Haar ideeën ontstaan intuïtief en vanuit 
het onderbewustzijn. Ze mengt de stroom 
van prikkels voortkomend uit beelden die 
voorbijflitsen.
Het is een allesomvattend gevoel: stukjes 
van haarzelf in vorm omzetten, zichzelf 
ontdekken en er een tevreden gevoel aan 
overhouden. 

Artsen zonder grenzenstraat 18 | 2018 Antwerpen

tel. 0486 47 15 03 

kris-is@skynet.be | www.kris-is.com

Kristina Smidts
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8
 Somewhere Els

JUWEELONTWERPSTER

Elk juweel dat Els creëert, is in alle 
opzichten eenmalig. De authentieke zilveren 
elementen en oude halfedelstenen zoekt 
ze zelf op verre reizen. In combinatie met 
oude handelskralen levert het unieke 
halskettingen. Haar ontwerpen zijn de 
laatste jaren geëvolueerd. Ze ontwikkelde 
een speciale borduurtechniek waarmee 
ze unieke schelpen verwerkt in haar 
ontwerpen. 

Reyndersstraat 8 | 2000 Antwerpen

tel. 0494 79 61 79

info@somewhere-els.com 

www.somewhere-els.co

11
 DG 

VRIJE GRAFIEK

Maken van kunstbeuk- stammen.

Sint-Andriesplaats 18b 

2000 Antwerpen 

tel. 0485 31 06 16

genard@live.be

9
 Mark Burghgraeve

DIGITALE GRAFIEK & MUZIEK

Een virtuele wereld van digitale 
grafiek en muziek met prints op 

papier, kunststof en canvas.
De computer als penseel en  
muziekinstrument, tekenen 

met elektronica en het web als 
medium. Ethiek en esthetiek. 

Protesteren en shockeren. Porno en 
poëzie. Humor en horror.

Deze wereld is niet echt, deze 
wereld is een leugen.

Steegsken 6 | 2000 Antwerpen

tel. 0498 79 65 57 

mark.burghgraeve@gmail.com 

www.maarfo.com/mark-burghgraeve DG

Mark Burghgrave

Somewhere Els

10  Inge Driesen
FOTOGRAFIE

Inge Driesen is een fotogra-
fe die zich momenteel toe-
legt op fotografie in relatie 
met het dagelijkse leven. 
Terugkomende thema’s 
zijn familiebanden, herin-
neringen en kindertijd. Ze 
houdt ervan om (levens)
verhalen van mensen te 
leren kennen en die vast te 
leggen in beelden.

Bosduifstraat 32

2018 Antwerpen 

tel. 0470 88 80 26

inge@projectbeta.be

www.projectbeta.be
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13
 Godfrey Williams-Okorodus

SCHILDEREN

De kunstenaar gelooft dat kunst 
een sociaal commentaar moet 
zijn. Dat tracht hij te bereiken 

met zijn werk. 
De wereld is als een podium 

waar wij niet langer uitkijken 
naar de volgende persoon. Hij 
gebruikt kunst als middel om 

verandering te brengen in onze 
manier van denken.

Kloosterstraat 171 | 2000 Antwerpen

tel. 03 248 01 17 

0485 036 740

okorodus_art@yahoo.co.uk 

www.gallerylabalaba.be

12
 Nelly Van Wauwe N’lly

SCHILDEREN

De natuur en de omgeving zijn meestal 
haar inspiratiebronnen. Ze zet haar kijken 
en voelen neer op doek. Ze evolueerde van 
figuratieve naar meer abstracte werken 
waar de toeschouwer zijn kijken en voelen 
kan toevoegen.

Leopoldstraat 18 | 2000 Antwerpen

tel. 0476 24 11 79

nelly.van.wauwe@skynet.be 

www.ap-p-art.com

15
 Hector De Pooter

MULTIMEDIAKUNST

Hector De Pooter houdt van reizen en 
capoeira. Daarnaast vindt de kunstenaar 

heel veel inspiratie in strips, beeldende 
kunst en fotografie.

Lange Leemstraat 19 | 2018 Antwerpen

tel. 0470 42 66 84

hector.depooter@yahoo.com 

Godfrey Williams-Okorodus

Nelly Van Wauwe

Wilfried Van Bauwel

Hector de Pooter

14
 Wilfried Van Bauwel

SCHILDEREN

Wilfried Van Bauwel is een tekenaar en een 
verhalenverteller. De werken met olieverf 
en acryl op doek en papier, die in zijn atelier 
ontstaan, zijn het gevolg van tientallen 
schetsen. Zijn fantasie uit zich ook op 
kleine, met olieverf ingewreven en beschil-
derde tegels, waarop hij met de achterkant 
van het penseel figuren krast. Soms durft hij 
doeken afspannen en ze herwerken tot een 
ruimtelijke constructie. 
De directe spontaniteit waarmee zijn crea-
ties tot stand komen, blijft essentieel voor 
zijn artistieke praktijk.

Terninckstraat 21 | 2000 Antwerpen

tel. 03 434 17 42

brm.91@hotmail.com

Clb61@live.be
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18
 Nico Delaide

SIERADEN, OBJECTEN, MULTI-DISCIPLINAIRE KUNST

Nico maakt al 35 jaar sieraden. Kunst maken 
zit in de familie. Zowel conceptuele stukken 
als bestellingen in opdracht bepalen zijn  
dagen. Zilver, goud, plastiek en porselein. 
Zijn eigen ontwerpen zijn doordenkers en 
dragen een verborgen verhaal met zich mee. 
Zijn schilderijen zijn naïef, maar kleurrijk. 
Kom de wereld van Nico Delaide ontdekken 
en reis mee langs het ontwerptraject die zijn 
creaties afleggen.

Solvynsstraat 3 | 2018 Antwerpen

tel. 0486 51 87 88

nico.delaide@gmail.com | www.nicodelaide.be

Noordman

Nico Delaide

17
 An Graré

SCHILDEREN

Wanneer vlakken niet meer opper-
vlakkig zijn, maar beredeneerd en 
verweven in één transparant werk 

en u als bezoeker in een omgekeerd 
atelier kan verdwalen, dan heeft de 

canvas zijn werk gedaan.

Vlaamse Kaai 54/57 | 2000 Antwerpen

tel. 03 257 00 54 | gsm 0477 41 98 38

an.graré1@gmail.com

Michael BrackeAn Graré

16
 Noordman

SCHILDEREN

Het uitgestrekte strand, de 
enorme lucht en de oneindig-
heid van de zee. Het bevrijdend 
gevoel van lucht en ruimte. Dit 
bevrijdend gevoel komt tot stand 
door ruimte te geven aan de lucht: 
een lage horizon of de lucht als 
een reflectie in een plas of in het 
natte zand. Alles is herleid tot de 
essentie. 
In een vierkant formaat. Weinig 
of geen menselijke figuren. Zuiver 
natuur. De confrontatie met de 
natuur onderlijnd.

Lange Leemstraat 21 | 2018 Antwerpen

tel. 03 605 54 59 

schlusmans@hotmail.com

www.noordmann.be

19
 Michael Bracke

BEELDHOUWEN

Als dierenbeeldhouwer is men steeds op twee niveau’s bezig.  Het eerste is 
zorgen dat de anatomie klopt:  de proporties, de beweging en de houding 
moeten van alle richtingen ‘juist’ aanvoelen.  Het tweede niveau is de reactie 
op het dier: wat voel ik bij het observeren, welke indruk maakt het dier, hoe 
reageer ik, al dan niet instinctief? Tijdens het boetseren houdt hij contact met 
het innerlijke en laat hij het via zijn handen overgaan in het beeld.

Lange Leemstraat 94 | 2018 Antwerpen

tel. 0479 93 13 44 | michaelbracke@skynet.be | www.michaelbracke.net
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Paya Van Dyck

Freddy Gommers

Erna V. Franssens

Marc Hadermann

20
 Erna V. Franssens

KasjaNoova
MULTIMEDIA

Installaties: steeds nauw 
verbonden met de natuur, 
mythologie, droomwereld, 

psyche, resulterend in videowerk, 
projecties, film, prints, foto’s, 

muziek en performance. Het 
streven naar evenwicht is steeds 

aanwezig. Projecten langs het 
internet zijn een belangrijk aspect 

in het nieuwste werk.
 

@The Backyardhouse

Montignystraat 38 | 2018 Antwerpen

tel. 0497 91 22 51

KasjaNoova@skynet.be 

www.facebook.com/KasjaNoova.com | 

soundcloud.com/translogic

22
 Freddy Gommers

PERFORMANCES

Vorm, lijn, licht en kleur vormen een 
afstand tussen het werk van Jeroen Bosch 

of van een zoekende mens van deze tijd, 
Freddy Gommers. Toch blijven beiden de 

mens zien in zijn verscheurde complexiteit, 
gevat in eigen lijn en vorm.

Brederodestraat 161 | 2018 Antwerpen

tel. 03 337 56 83 | 0486 17 44 84

freddygommers@yahoo.com 

www.freddygommers.com

21
 Marc Hadermann

GLASKUNSTENAAR

Marc Hadermann creëert glas-
sculpturen. Zijn inspiratie haalt 
hij uit de natuur en zijn werken 
komen ook in de natuur te staan. 
Grote glasbloemen kunnen door 
hun structuur en transparantie 
veel licht opvangen en reflecteren. 
Zo worden ze perfect geïntegreerd 
in de kleuren van hun omgeving.

Ons 11

Jan Van Beersstraat 4 

2018 Antwerpen 

tel. 0473 52 45 18 

machadermann@skynet.be 

www.ons11.com

21
 Paja Van Dyck

GLASJUWELEN EN OBJECTEN

Kleuren, materialen en verhalen hebben 
steeds een grote rol gespeeld in het werk 
van Paja. Naast haar collectie glasjuwelen 
maakt de artiest kleine glasobjecten in 
combinatie met electroforming. 
Er ontstaan mini-werelden die een verhaal 
lijken te vertellen en zo tot leven komen. 
Doorlopende demonstraties van lamp-
working.

Ons 11

Jan Van Beersstraat 4 | 2018 Antwerpen 

tel. 0475 55 05 85

ons11@skynet.be | www.ons11.com
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23
 Thomas Weber

POPPEN MASKERS EN MEER 

Erkend ambachtsman Thomas Weber is een 
creatieve duivel-doet-al met een bodemloze 
hoeveelheid fantasie en een grote liefde 
voor theater.
Hij is de oprichter van Theater Didymus, een 
klein maar dapper atelier voor de creatie 
van allerhande poppen, maskers, props, 
scenografie en meer.
Iedereen kan hier terecht, zowel particulie-
ren als professionelen uit de theater-, film- 
of televisiewereld. 
Ontdek naast de artisanale maskers nog vele 
andere mogelijkheden in een wereld vol 
vreemde creaturen en leuke figuren...

THEATER DIDYMUS

Durletstraat 9 | 2018 Antwerpen

tel.0473 35 32 88

theater.didymus@gmail.com 

www.theaterdidymus.com

Thomas Weber

24
 Nore Van Beek

SCHILDEREN, TEKENEN

Na haar studie in École nationale supérieure des beaux-arts (Parijs) en 18 jaar doceren in 
de Fine Arts Dept. in Brisbane (Australië) landde Nore terug in Antwerpen. Hier werkt zij 
al 25 jaar met olieverftechnieken en grafiek. Haar werk is een mix van collages, grafiek en 
olieverfschilderijen. Het beeld van de vrouw staat centraal. Er is ook een duidelijke inspiratie 
uit de traditionele rockmuziek te merken. De laatste tentoonstelling “Aladdin Sane” was een 
ode aan David Bowie.

Victor Driessensstraat 58

2018 Antwerpen

tel. 0473 24 15 16

nvanbeek@skynet.be

Nore Van Beek

25  OXOt ANTWEIRPE

OXOt is een verzameling van individuele 
scheppers die samen komen in een leerrijk 
artistiek en sociaal proces. Elk hebben ze 
hun eigen geschiedenis en artistiek medium. 
OXOt heeft als doel een vrijplaats te zijn voor 
sociale en artistieke onderhandelingen tussen 

deze verschillende mensen en verschillende disciplines. Men zou 
kunnen spreken van een inspirerende interne communicatie, een 
wederzijds leren en stimuleren.
Maar ook naar de buitenwereld toe heeft OXOt een en ander te 
zeggen. Aansturen op een bredere culturele beleving, op meer 
begrip voor ‘outsiders’, op het op zoek gaan naar dat eigen waan-
zinnige trekje... Ook dat is een belangrijke doelstelling van OXOt.

Boomgaardstraat 1 – 5 | 2000 Antwerpen

tel. 014 32 28 89 | 0496 50 58 79

helena.bignell@telenet.be | oxotantwerpen.weebly.com

26  De Silvertoppers
BEELDENDE- EN SCHILDERKUNST

In hun atelier staat het woord “samen” centraal. Ieder kunstwerk is gecreëerd door samen 
denken, voelen, delen en creëren. De toegevoegde waarde begint bij een idee, aangevuld 
met vele suggesties. De bundeling van de ideeën en het fysieke kunnen van de groep, 
maken de creaties tot wat ze zijn. Ze laten u graag mee genieten van hun groepsenergie en 
creëren ‘samen’ met u nieuwe dingen tijdens het Open Atelier. 

Jan Denucéstraat 11

2020 Antwerpen

tel. 0476 57 71 53

desilvertoppers@gmail.com 

www.facebook.com/

groups/325244514494624

De Silvertoppers
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27
 Gert-Jan Raven

RECYCLAGE KUNST

Raven, art, design en fi ne dining is vooral 
het beleven van diverse werken van 
recyclagematerialen zoals aluminium van 
theelichtjes, wijndoppen, rietjes, enz. Ieder 
werk op zich heeft een eigen karakter en 
wordt met veel gevoel, emotie en waarheid 
gecreëerd. Alles is tentoongesteld in zijn 
eigen huiselijke sfeer, zowel binnen als in de 
tuin. Gezien hij kok van beroep is, kan er ook 
gedineerd worden op afspraak.

Juliaan Dillensstraat 64 | 2018 Antwerpen

tel. 0477 25 12 17

gertjanraven@hotmail.com

 
28

 Harriet Wouters
SCHILDEREN EN TEKENEN

Er zijn talloze schilders die aan de hand van 
sterke contrasten, warme kleuren en opval-
lende personages een eigen wereld weten 

op te roepen. De jonge Harriet Wouters 
doet dit ook. Op haar eigen onnavolgbare 

manier.

Beschavingstraat 21 | 2020 Antwerpen

tel. 0474 90 74 84

harriet.wouters@gmail.com

www.facebook.com/harriet.wouters.art

Gert-Jan Raven

Harriet Wouters



Plan uw route
De pointers geven aan wat u 
mag verwachten en verwijzen 
ook naar de info in de brochure.

>  schilderkunst en tekenen  

>  beeldhouwwerk en installaties  

> juwelen    
 

> fotografi e en multimedia 

>  diverse kunstvormen 
 

>  kunstruimten  
 

> kunstinitiatieven  
 

1

28

17

3636

6

24

33

12

2929
3939

35

1414

1313

3030

11

38

15

8

2

32

4

19

37

7

D

H

B

I

CC

G

E

8 8

1818

5

27

20
2121

31313131 313131

22

333232 3232

2323

34343434

2525

K

J

9

1515

1616

26

10

A

F

3

�

�



23deelnemende ateliers

29
 Oui Ben Zen

SCHILDEREN KLEDIJ BEDRUKKEN

De kunstenaar werkt met oliepastel, olie-
verf, ets, potlood en houtskool. Hij bedrukt 

kledij met schilderijen en tekeningen van de 
muze die hem al twaalf jaar inspireert. Zijn 

reis door Azië, 20 jaar geleden, heeft een 
diepe indruk nagelaten. Hierdoor tekent hij 

nu vol passie tussen Bouddha beelden en 
met constante sfeermuziek. 

Zo zet hij zijn gevoelens om in creaties met 
hevige kleuren.

Marnixstraat 23 | 2060 Antwerpen

tel. 0497 10 42 52

deeddys@hotmail.com | oui.ben.zen@gmail.com

Oui Ben Zen

Wim van Herck

30
 Wim van Herck

SCHILDEREN, CARTOONS, ILLUSTRATIES

Schilderen en tekenen is mindfulness met penseel. Wim van Herck zoekt telkens naar 
nieuwe dingen, maar komt vaak op hetzelfde kruispunt uit. Hij blijft niet te lang bij hetzelfde 
hangen. Hij hoopt dat de toeschouwer zijn eigen verhaal creëert bij zijn werk. 

Vlagstraat 49 | 2060 Antwerpen

tel. 03 295 00 08 | 0491 355 972

info@oeioei.be

www.oeioei.be

V.
U.

 H
er

al
d 

Cl
ae

ys
, L

an
ge

 G
as

th
ui

ss
tr

aa
t 2

1,
 2

00
0 

An
tw

er
pe

n 
| 2

01
7 

| A
NO

S 
|  

12
63

25
20

www.openateliers.be
0496 69 53 66

Open Ateliers Antwerpen 2017 

is een organisatie van het district 
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Antwerpen en Anne Marie Parys.

annemarieparys@telenet.be
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Pascale Molenberghs Sharon Oranje

Ludo Modelo

Els Matthys 

31
 Els Matthys

SCHILDEREN OP CANVAS

Kunst is het tot uitdrukking brengen van een 
innerlijke drang om schoonheid naar buiten 
te brengen. Zo krijgt een intentie via de 
materie een uitdrukking.
Creatief en intuïtief bezig zijn is haar passie. 
Momenteel werkt ze vooral met acryl op 
canvas, waarbij ze ook andere materialen in 
het schilderij verwerkt.

Lange Kongostraat 21 | Antwerpen

tel. 0498 14 12 99 

ematthys@hotmail.com | www.elsmatthys.be

31  Pascale  
Molenberghs

SCHILDEREN

Zij schildert realistische schilde-
rijen op doek in olieverf of soms 

abstracte werken met veel kleur.
Portretten brengt ze op een eigen 

manier.

Lange Kongostraat 21 | 2000 Antwerpen

tel. 0489 63 58 19

pascale.molenberghs@gmail.com 

www.kunstdoorpascale.be
31

 Sharon Oranje
KERAMIEK

Keramische werken van fruit 
en personen. 

Lange Kongostraat  21 

2000 Antwerpen

tel. 0031 104 187 629 

0031 622 255 499

31
 Ludo Modelo

SCHILDEREN IN POP ART STYLE

Beschilderingen van allerhande dagelijkse dingen, maar hoofdzakelijk 
polyester dieren in een abstracte Pop Art style. Altijd met zeer vrolijke 
kleuren en grote afgelijnde figuren. Ook op schilderdoek werkt ze op 
dezelfde vrolijke en kleurrijke manier.  

Lange Kongostraat 21 | 2000 Antwerpen

tel. 0499 34 86 74

info@modelo-art.gallery | www.modelo-art.gallery
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32  Paulette Janssens
ASSEMBLAGES

Paulette Janssens 
maakt assemblages 
in een abondance van 
kleuren en bloemen. 
Als materialen 
gebruikt zij allerhande 
recyclagemateriaal 
zoals touwen, papieren, 
kralen, draadjes, ...

Wetstraat 19  

2060 Antwerpen

tel. 0472 64 45 32

Melanie Bivacco

Paulette Janssens

THOTH

Nolf Gysseling

33  Melanie Bivacco
SCHILDEREN

De schilderijen van Melanie prikkelen de 
fantasie. Kom flaneren tussen de sierlijke 
goudvissen en verdwijn mee in haar heer-
lijke bubbel. Misschien schenkt the lady of 
the house je wel een kopje thee in of springt 
er een fluffy konijn op het doek. Alles kan, 
niets moet! 

Klappeistraat 15 | 2060 Antwerpen

tel. 0485 32 73 59

melanie.bivacco@gmail.com

www.Art-Melanie-Bivacco.com

32  Nolf Gysseling 
SCHILDEREN KERAMIEK 

METAALBEWERKING INSTALLATIES

De schilderijen van Nolf Gysseling 
bezitten een liefelijke dromerig-
heid, versmolten met een hevig en 
uitbundig kleurenpalet. Onmis-
kenbare aandachttrekkers zijn de 
ogen en lippen van zijn popperige 
vrouwelijke protagonisten. In de 
wereld van Gysseling leven mens 
en dier samen in een poëtische 
biotoop. Met een aantrekke-
lijke speelsheid creëert hij een 
boeiende ludieke ondertoon. Deze 
onstuimige speelsheid vinden 
we ook terug in zijn keramische 
beelden en installaties.

Wetstraat 19 | 2060 Antwerpen

tel. 0472 64 45 32

dekoepel@nolfgysseling.be 

www.nolfgysseling.be

34  THOTH –  
THilly roOTHooft    

TEKENEN, TEKST EN MUZIEK

Een ‘beheerste vrijheid’ is de beste omschrij-
ving van de tekeningen, teksten en muziek 
van Thilly Roothooft. Improvisando ma non 
troppo. Ze haalt woorden of klanken uit de 
chaos en geeft ze een gezicht, ook letterlijk 

op papier.

Lovelingstraat 68 bus 1 | 2060 Antwerpen

tel. 03 239 66 25 | 0496 49 71 32

thoth@telenet.be

thoth.blinkweb.com
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35  Janno Bollen
SCHILDEREN OLIEVERF OP DOEK

Binnen de gedachten van constructieve 
ideeën spelen de afwisseling van licht en 
schaduw en vooral de nuances van kleur 
een voorname rol. Het realisme moet een 
realiteit worden.

Kerkstraat 51 (artiestengang) 

2060 Antwerpen 

tel. 03 321 51 59 | 0475 79 54 64

janno.bollen@scarlet.be

www.jannobollen.be

Janno Bollen

38  Bert Sarah
TEKENEN

Tekeningen in de typische Kichigaistijl. De 
tekeningen zijn afbeeldingen van de kunste-
naar zijn emoties in humoristische, deels 
erotische en vaak maatschappelijk kritische 
of moralistische voorstellingen. Het lijken 
wel illustraties uit een boek: het boek van 
het leven van de kunstenaar zelf. 

Lange Leemstraat 437 | 2018 Antwerpen

tel. 0479 78 31 71 

bertsarah.kichigai@gmail.com 

bertsarah.skynetblogs.be

Bert Sarah
Greet Scheltjens

36
 Jurgen Claesen

SCHILDERKUNST

Een kwetsbaar zoeken, twijfelen en groeien.
De werken worden getypeerd door een 

schakering van stijlen, ingangshoeken en 
uitgangspunten.

Elk materiaal heeft zijn eigen oncontroleer-
baar karakter en is daardoor een spannende 

drager voor ideeën.

Van Geertstraat 26 | 2018 Antwerpen

tel. 0474 32 26 22

jurgen@zoomin.be 

Jurgen Claessen

37
 Marja Uittenhout

BEELDHOUWEN

De beelden van Marja Uittenhout drukken steeds bepaalde sfe-
ren en emoties uit. Ze zijn figuratief gestileerd en behoren tot de 

‘intimistische kunst’. Ze werkt met materialen als steen, brons, 
hout, terra cotta of textiel.

Lange Leemstraat 384 | 2018 Antwerpen

tel. 03 605 82 26 | 0498 77 48 42

marja.uittenhout@telenet.be

Marja Uittenhout

39  Greet Scheltjens
SCHILDERKUNST

Laatbloeier, en een vat dat overloopt aan energie. 
Dieper dan diep graven,

op reis met mijn kleuren en fantasieën.
Durven buiten de lijntjes denken en werken.
Blij met het ontdekken en ontginnen van ...?

Lange Lobroekstraat 36 | 2016 Antwerpen | 0494 045 707
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A
 Klapchi

Jean Hoen
VUURWERK EN BEELDHOUWEN
Haan van het jaar, structuur in 
geschilderd triplex. Poten uit 
betonijzers.

Zuiderpershuis

Leuvenstraat | 2000 Antwerpen

tel. 0493 59 78 02

jean.hoen@telenet.be

A
 Ruud Tax 

FOTOGRAFIE 

Ruud Taks geeft een workshop op zondag 
24 september en zondag 1 oktober om 

14 uur. Hij maakt foto’s met een smartphone. 
Ze vallen in de stijl ‘phonography’. 

‘Sinds ik een smartphone heb met een goede 
zoomlens, gebruik ik de fotografie als een 

‘photo-diary’’, zegt Ruud. 
Door de specifieke filters in de camera software 

lijkt men door een andere bril naar het leven 
te kijken. Intens, diep en gedramatiseerd, de 

gedroomde illusionaire wereld dus.

Zuiderpershuis

ruudtax@gmail.com | www.facebook/ruud.tax

Leuvenstraat | 2000 Antwerpen

tel. 0472 24 54 62 
Ruud Tax

Jonaz Heyninck

Jean Hoen

B  PIAZZA DELL ‘ARTE

Piazza dell’Arte biedt jongeren volop de 
kans om kunst en cultuur te ontdekken, op 
school en in de vrije tijd.
Vanaf de zomer 2017 verhuren ze atelier-
ruimten aan bevlogen kunstenaars.
Piazza stelt haar huis vol talent aan het 
Eilandje open.

Kattendijkdok Oostkaai 64 | 2000 Antwerpen

tel. 03 232 68 76 | 0496 25 92 55

info@piazza.me

www.piazza.me

Kunstruimten
VAN 14 TOT 18 UUR   

C  KUNSTATELIER 
MAF kunstenaars

Jonaz 

Het werk van Jonaz typeert een eigen fantasie 
met als inspiratiebron de natuur, mens, dier en 
volkskunst. Geabstraheerde vormen met figura-

tieve en non-figuratieve elementen geven een 
interessant beeld. Hij werkt spontaan en direct 

zonder vooropgezet plan. Laag per laag schildert 
hij tot er iets nieuws geboren wordt. De kleuren 

maken aanspraak op vreugde. Het werk moet iets 
met je doen al is het misschien nooit af. 

tel. 0476 50 01 73 

jonaz.art.be@gmail.com

Oudemanstraat 24 | 2000 Antwerpen
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E  Galerij Epreuve d’Artiste
Marc Frising

Er is iets raadselachtig aan het werk van 
Marc Frising. Een eeuwige droom, bevroren in het nu.

Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past
( T.S.Eliot )

Oudekerkstraat 64 | 2018 Antwerpen 

tel. 0477 23 40 95

chrisverheyen55@gmail.com

www.epreuvedartiste.be

C  Math artist en M’bryo

Peter Wynen is een rekenkunstenaar en  
auteur van 1 zin. 2, 3 en de buurgetal-

len van 6n zonder hun producten die het 
patroon van de priemgetallen rekenkundig 

beschrijft. Hij hanteert in die rekenkunde 
een unieke definitie van 1 ...1 is een ont-
kenning van zichzelf. In wezen is het een 

essentiële vorm van kunst die om het begrip 
van zichzelf draait...

tel. 03 290 77 69 | 0499 17 74 24 

peterwynen888@outlook.com 

Oudemanstraat 24 | 2000 Antwerpen

tel. 0499 177 424 | 0476 50 01 73 

info.mathartist@gmail.com  

leguit.art@gmail.com

D  KUNSTATELIER  
MAF kunstenaars 
23 en 24 september 

Mariejo Drees
Jan Beulen

30 september en 1 oktober

Djuna Van Der Borght

Keistraat 1 | 2000 Antwerpen

tel. 0499 17 74 24 | 0476 50 01 73 

info.mathartist@gmail.com

leguit.art@gmail.com 

Peter Wynen
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F  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Deeltijds Kunstonderwijs

KINDERATELIER, JEUGDATELIER, SCHILDERKUNST, TEKENKUNST, MONUMENTALE KUNST, FOTOKUNST, MODE 

& THEATERKOSTUUM, FILM- EN VIDEOKUNST, SOUNDDESIGN, BEELDHOUWKUNST, KUNSTEXPLORATIE, 

KUNSTAMBACHTEN HOUT-MEUBEL, HOUT-BEELD, GLAS-IN-LOOD, SCHILDEREN – FRESCO (restauratie van 

schilderijen, houten gepolychromeerde beelden, lijsten), STEEN-BEELD, SCENOGRAFIE…

Tentoonstelling met werken van studenten uit de verschillende ateliers van KASKA DKO.

Blindestraat 35 | 2000 Antwerpen

tel. 03 213 71 60 | 0474 69 01 59 

Kaska.dko@antigon.be

www.academieantwerpendko.org

G  Galerij Jacques Gorus
Paul De Roy
GRAFIEK 

Hij studeerde schilderkunst aan de Antwerpse Academie en Noors aan het Instituut voor 
Levende Talen van de KU Leuven.
Hij is woudloper, criticus en bewonderaar, zoeker naar de maat der dingen en het bezochte.

Paul De Roy reist al meer dan 40 jaar door het Hoge Noorden. Hij zoekt oorden van leeg-
heid die voor hem voller zijn dan wat dan ook. Een bosje magere berken in de regen wordt 
een streepjescode met wateroverlast: de kunstenaar ten voete uit. Niets ontsnapt aan zijn 
warme kunstenaarsblik. Op bijna aandoenlijke wijze beschrijft Paul De Roy in woord en beeld 
de onuitputtelijke schoonheid van Spitsbergen, Lapland... wetende dat de tijdgeest aan zijn 
streven knaagt. Zijn litho’s en tekeningen zijn realistische pareltjes waaruit altijd een stukje 
vervreemding spreekt.

Venusstraat 52 | 2000 Antwerpen

tel. 03 322 83 85 | 0478 78 33 62

omar.vanmeervelde@gmail.com

www.jacquesgorus.be 
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H  Chambre Nationale  
Gallery

John Van Gestel
FOTOGRAFIE

Illusie gisteren, vandaag en morgen.

Nationalestraat 154 | 2000 Antwerpen

tel. 0476 21 80 42

joannes.vangestel@telenet.be

I  Collectiv National | Janna Beck en Vera Bohnen
CROSSMEDIAAL EXPERIMENT

‘Beck&Bohnen’

De twee stichters en curatoren van Collectiv National, een kunstenaarsinitiatief 
met de focus op een hedendaags crossmediaal experiment, presenteren hun 
eigen artistiek onderzoek.

Nationalestraat 160 | 2000 Antwerpen

tel. 0486 52 58 10 

hi@collectivnational.be | www.collectivnational.be

Vera Bohnen

John Van Gestel

Janna Beck

J  LAMBERMONTMARTRE
Kunst in openlucht op de Leopold De Waelplaats
Een festival van kleuren, canvas, inkt,  
papier, print, fotografie..
Kunst op straat is kunst voor iedereen. Je 
vindt het door goed te kijken, te zoeken en 
je hart te laten spreken. 
De markt is uniek omdat ze een ziel heeft en 
met een warm hart gedragen wordt . 
Ze is gegroeid op een uitzonderlijke plek in 
de stad  waar kunst en wonen altijd hand in 
hand gaan.  De schoonheid van de locatie bij 
de fontein van Cristina Iglesias, de beelden 
van Rodin en de imposante zuilen van het 
KMSKA dragen zeker bij tot de magische 
sfeer van Lambermontmartre. Parijs is nooit 
ver weg maar vanuit Antwerpen brengen we 
een ode aan de lichtstad met vele kunste-
naars en grote inspiratiebronnen voor velen.  

25 juni, 30 juli, 27 augustus en 24 september 2017 

telkens van 12 tot 17 uur

Leopold de Waelplaats | 2000 Antwerpen

Iedere keer met de gezelligheid van een 
concertje. Croque Manouche, Manoir du 
Swing, Gerry Creve Trio, Les Croques Notes 
en Les Baptistes, gratis en voor niets, voor u 
en voor ‘l’ambiance‘.
En avant ..we staan klaar en we verwachten 
u. A bientôt!

www.lambermontmartre.be

Kunstinitiatieven
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K
 GAST

Binnen het project GAST biedt Fameus 
ateliers aan aan verschillende artiesten. Uit 
een open call kwamen 24 reacties voort. 16 
artiesten kregen een atelier aangeboden. 
Deze artiesten krijgen vanaf begin mei tot 
eind september een ruimte ter beschikking 
in de Oude Beurs waar ze werken aan hun 
projecten. Dankzij GAST krijgen ze regelma-
tig toonkansen en worden er ook enkele 
open ateliers georganiseerd. Ze krijgen 
zoveel mogelijk ondersteuning (met onder 
andere coaches en artistieke begeleiding) 
om hun resultaten zowel tijdens als na dit 
project zo goed en zoveel mogelijk te tonen. 

Iedereen is welkom vanaf 25 augustus tot 
en met 10 september om de groepsexpo, 
georganiseerd door Fameus en onze GASTen, 
te bezoeken en te beleven!

Ateliers open op 23 en 24 september 2017

Oude Beurs, Hofstraat 15 | 2000 Antwerpen

facebook onder ‘gast’ (onderaan vind je een link) 

www.tegast.org

tel. 03 202 74 35
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