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OCCASIONELE ONTMOETINGEN

Van vrijdag 12 mei tot en met zondag 21 mei kan
u in Antwerpen terecht voor het tweede event
van “Occasionele Ontmoetingen”. Na de zeer
gesmaakte eerste tentoonstelling van O.o in een
historisch pand-in-restauratie in Diest is O.o nu te
gast in de duplex loftwoning van Jo en Bea Crepain.
Hedendaagse architectuur vormt daarmee deze
keer het kader waarin kunst en design elkaar
ontmoeten en met elkaar de dialoog aangaan.

KUNST ÉN DESIGN IN ARCHITECTENWONING JO CREPAIN

Privéwoning en architectenbureau zijn samen ondergebracht in een gewezen stapelhuis dat door Jo Crepain werd uitgebreid met een contrasterende nieuwbouw etage. Het interieur
van de prachtige leefruimte met hoge plafonds en panoramisch
zicht op de Schelde werd op maat ontworpen en ingericht.
Voor deze ruimte selecteerde Occasionele ontmoetingen
recent werk van een 25-tal zowel jonge als gevestigde kunstenaars en vormgevers uit binnen- en buitenland. Wat ze gemeen
hebben is hun zoektocht buiten het gangbare denkpatroon.
Zij zijn net buiten de klassieke grenzen van hun discipline
actief, ofwel net binnen die grenzen, maar dan wel op een
vernieuwende manier. Dit resulteert in creaties die door hun
onconventioneel karakter vernieuwend en prikkelend werken.
Ze bespelen het verwachtingspatroon van de kijker.
Occasionele ontmoetingen kiest bewust om de werken
te presenteren in een woonomgeving, in tegenstelling tot hun
vertrouwde gebruikelijke habitat van musea en galerieën. Wie
deze tentoonstelling bezoekt zal getuige zijn van het proces dat
creativiteit heet.
ANTWERP ART WEEKEND

Antwerp Art vzw brengt binnen de Antwerpse art scene de
toonaangevende galerijen, musea en vernieuwende initiatieven
samen in het Antwerp Art Weekend van 19 tot 21 mei. Occasionele Ontmoetingen is dan ook opgetogen dat hun tweede Event
werd opgenomen in de programmatie van Antwerp Art
Weekend!
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EEN KLEINE GREEP UIT HET AANBOD

TAMARA VAN SAN

# 02

“Beeldhouwen is handelend denken. De wereld vertellen
wie je bent, de angst voorbij, vereist daadkracht. Beeldhouwen
is met daadkracht het denken tastbaar maken” Deze uitspraak
van TAMARA VAN SAN stelt duidelijk dat haar werk bij uitstek
niet-conceptueel is: de inhoud begint bij de vorm. De schijnbare
inhoudelijke leegte ziet zij als een vorm van spirituele openheid.
Haar sculpturen hebben een hoge mate van materialiteit en een
bijzondere kleurintensiteit en spreken tot de toeschouwer zonder figuratief of geometrisch te zijn. TAMARA VAN SAN wekt
de verwondering van de toeschouwer op of weet die in stand te
houden.

OS∆OOS — TUBULAR 2017

OS∆OOS — FORMATION CARPET

BIRDE VANHEERSWYNGHELS

Het ontwerpduo OS∆OOS werkt op het snijvlak van het
autonome object en van design in de industriële, functionele zin.
Zij herdefiniëren met hun zeer eigen materiaal- en vormkeuze
bekende objecten zonder daarbij functionaliteit en comfort
uit het oog te verliezen. Hun Concrete Colouring Table werd
recent opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum
en vorig jaar waren ze nog geselecteerd voor “Design of the
Year” in het Design Museum van Londen. Hun recentste project
TUBULAR , zal in Antwerpen voor het eerst getoond worden!

BIRDE VANHEERSWYNGHELS maakt impressionante
houtskooltekeningen en pigmentprints van geconstrueerde
weelderige landschappen, samengesteld uit een mentaal
archief van beelden en compositiefragmenten die zij in haar
werkproces hercreëert binnen een overgang van figuratie naar
abstractie en terug. De kijker vervreemdt van de fotografische
ruimte en de kijkervaring wordt zeer fysiek. “Mentaal stotteren, dat is wat ik doe. Net zoals de foto’s en de tekeningen die ik
maak. Ik wil de wezenlijke onzichtbaarheid van de uiterlijke dingen forceren tot dat die onzichtbaarheid zelf een beeld wordt.”

NORO KHACHATRYAN definieert zichzelf als een kruising
tussen een traditioneel ambachtsman en een hedendaags ontwerper. Oosterse en westerse tradities enerzijds en industriële
knowhow anderzijds ontmoeten elkaar en genereren poëtisch
design met architecturale en sculpturale kwaliteiten.
NORO KHACHATRYAN — COLLECTION FROM FUNCTION
LIMITED EDITION 2016, MARBLE AND SOLID BRASS

POST MODERN presenteert een groeiende collectie kunstwerken op postkaart formaat, ontworpen door kunstenaars
en designers. Deze collector items worden als unica exclusief
gemaakt voor POST MODERN . Een postkaart versturen of er
één ontvangen: de verrassing en de verwachting krijgen in deze
snelle digitale tijden weer tijd en ruimte. De makers worden
uitgedaagd om hun “verhaal” te vertellen op dit kleine formaat,
waardoor de kunstwerken laagdrempelig en toegankelijk worden voor een breder publiek.

POST MODERN
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Occasionele ontmoetingen is het gezamenlijke project
van Marie Droogmans, master in de audiovisuele kunsten en
cultuurmanagement en Elke Patteet, master in binnenhuisarchitectuur. Deze twee dynamische vrouwen geloven in de
kruisbestuiving tussen hedendaagse kunst en design en willen
dit met een breed publiek delen. Zij presenteren kunst en design
als evenwaardige persoonlijke expressievormen in hun relatie
tot individu en maatschappij. Als u hun eerste Event heeft
gemist, krijgt u nu een herkansing! Volg dit initiatief via de
website en de sociale media.

DE DEELNEMERS

ELKE PATTEET EN MARIE DROOGMANS, INITIATIEFNEMERS
VAN OCCASIONELE ONTMOETINGEN

Atelier Polyhedre FR
Michal Avraham & Borch Socher NL
Studio Berg DE
Yi-Fei Chen TW
Honoré D’O BE
Noortje De la haye BE
Destroyers / Builders BE
Fabien Granet FR
Roos Gomperts NL
Nienke Hoogvliet NL
Edite Jakubovska LV
Charlotte Jonckheer BE
Noro Khachatryan AR
Cleo Maxime NL
Os ∆ Oos NL-CAN
Hilde Overbergh BE
Post Modern NL
Ruja Press SP
Joke Raes BE
Guilielmus—Stijn Ruys BE
Studio Furthermore BG-GB
Birde Vanheerswynghels BE
Brit van Nerven NL
Tamara Van San BE
Seungbin Yang KR
Juliette Warmenhoven NL
Ruohong Wu CN

PRAKTISCH

4th Floor — Jo en Bea Crepain
Vlaanderenstraat 6 in Antwerpen
Opening op vrijdag 12 mei om 19u
OPENINGSTIJDEN

zaterdag 13 en zondag 14 mei van 12u tot 19u
vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei van 12u tot 19u

VOOR NADERE INLICHTINGEN :
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Elke Patteet
+32(0)473/79.60.61
warel@skynet.be

21

Marie Droogmans
+32(0)477/98.93.14
mdroogmans@gmail.com
WWW.OCCASIONELEONTMOETINGEN.COM
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