Heden en Verleden - 17 juni t/m 1 september 2012
ROBBERT FORTGENS - JAN HENDERIKSE - DANIEL SPOERRI
JAN SCHOONHOVEN - GUY VANDENBRANDEN - LUCEBERT
Galerie Schoots + Van Duyse opende op 1 april hun nieuwe galerie in Antwerpen, aan het Noord bij het
Eilandje, op een steenworp van het MAS Museum.

Onder de titel "Heden en Verleden" presenteren we 6 kunstenaars uit verschillende generaties en
kunstvormen. Hun werken komen tegenover elkaar te staan en wisselen voortdurend. Zo onstaan onderling
nieuwe verbanden en contrasten die rechtstreeks gegenereerd worden aan het heden. Het versterkt de visie
dat kunst een verleden heeft, een geheugen.
Hoe evolueren kunstenaars met het verwerken en construeren van hun eigentijds beeld? Kunst, gisteren
gemaakt, is vandaag een ander verhaal. Het maakt deel uit van de wereld om ons heen.

Jan Henderikse
Bon Bini, 2005
Nummerplaten op paneel
66 x 46 cm

Robbert Fortgens, verwerking van foto's en schilderijen tot één geheel.
Jan Henderikse, ready-made bricollages uit 1959 en recent werk.
Lucebert, schilderijen en keramiek, primitieve cobra kunst.
Jan Schoonhoven, tekeningen uit de jaren '80.
Daniel Spoerri, tafels en objecten in verschillende materialen.
Guy Vandenbranden, houtsculpturen uit 1980-90, schilderijen in constructieve- geometrische
vormen tot recent werk.

We nodigen u uit voor de officiële opening op zondag 17 juni 2012
15.00 uur:
Ontvangst

Robbert Fortgens
Foto 3, 2012
Olieverf op linnen
80x115 cm

15.30 uur:
Welkomst woord Roland Janssen en Marleen Van Duyse
15.45 uur:
Inleiding Ernest Van Buynder, voorzitter Vrienden MuHKA
16.00 uur:
Live muzikale performance
Gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling en kennis te maken met de kunstenaars: Robbert Fortgens,
Jan Henderikse en Guy Vandenbranden

Voorbezichtiging zaterdag 16 juni van 14.00 tot 20.00 uur
Robbert Fortgens presenteert zijn "special edition", 18 variaties foto/schilderij.
Jan Henderikse signeert met persoonlijke toets zijn publicaties.

Tentoonstelling van 17 juni t/m 1 september 2012
Openingstijden wo t/m za 12 – 18 uur en op afspraak
Gesloten van 16 juli t/m 29 juli wegens vakantie

Daniel Spoerri
Falsches Fallenbild auf Mosaiktisch,
2011
Assemblage
62x30,5x65cm

Parkeertip bij de galerie aan het Willemdok:
Zon- en feestdagen gratis parking.
Ondergrondse betalende Parking Godefriduskaai, Zeevaartstraat 11 Antwerpen
(aan de overzijde van het Willemdok vind u de galerie).

Galerie Schoots + Van Duyse
International Contemporary Art
Napoleonkaai 15 B 2000 Antwerpen België
T: 0032 (0)3 689 13 14 M: 0032-(0)497 90 49 35
E: info@galerieschoots-vanduyse.com
I: www.galerieschoots-vanduyse.com
Guy Vandenbranden
Zonder titel, 2006
Acryl op doek
80x80cm

Foto's van de tentoonstelling
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