Uitnodiging voor de

Finisage op zaterdag 22 maart van 16:00 tot 20:00 uur in aanwezigheid van
Robbert Fortgens en Stijn Bastianen
ROBBERT FORTGENS - "REFLEXIONS"
t/m 22.03.2014

ROBBERT FORTGENS
REFLEXIONS - BOEKPRESENTATIE
(BOVENZAAL)
Robbert Fortgens is een dubbeltalent. Zijn kunstenaarschap heeft hem geconfronteerd met

de

verschillende spectra van de verbeelding op het platte vlak. Als schilder ontwikkelde hij zich van
fijnschilder tot abstract expressionist en tegelijkertijd is hij als fotograaf de scherpe waarnemer van de
zichtbare werkelijkheid gebleven.
Wanneer hij deze twee artistieke disciplines met elkaar confronteert binnen één kunstwerk, ontstaat er
een intrigerende dialoog tussen schilderkunst en fotografie. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een
artistieke synthese die wij met groot genoegen aan u presenteren.
Met trots presenteerden wij tijdens de officiële opening van deze tentoonstelling eveneens Fortgens'
nieuwe publicatie REFLEXIONS. Een boek dat op prachtige wijze de neerslag vormt van deze
bijzondere artistieke evolutie.

STIJN BASTIANEN - "TICKLE YOUR FUNNY BONE"
t/m 22.03.2014

STIJN BASTIANEN
TICKLE YOUR FUNNY BONE
(BENEDENZAAL)
Het werk van Stijn Bastianen (1987, B) kenmerkt zich door een directe en vaak tekenachtige beeldtaal
met een speels en associatief karakter. De invloed van graffiti is daarin regelmatig onmiskenbaar
aanwezig. Stijn Bastianen doorliep de Academie in Antwerpen, waar hij zowel een Master in de
Schilderkunst behaalde als in de Vrije Grafiek. Zijn werk vertoont een hoge mate van vakmanschap.
Kunstcritica Marleen Van Duyse en bewonderaarster van het werk van Bastianen, zal tijdens de
opening zijn werk bij het publiek inleiden.

Finisage op zaterdag 22 maart van 16:00 tot 20:00 uur in aanwezigheid van de
kunstenaars
Lid van Antwerp ART Galleries

www.antwerpart.be
Klik hier voor meer informatie

Agenda
t/m 22 maart 2014

Reflexions - Robbert Fortgens
Boekpresentatie (bovenzaal)
Tickle your funny bone - Stijn Bastianen
(benedenzaal)

30 maart t/m 10 mei
2014

Now and forever - Jan Henderikse (bovenzaal)
Deze tentoonstelling kwam mede tot stand met medewerking
van Stijn Coppejans en Delphine.... van galerie Kunstzolder,
Eeklo.
Intermediate state - Igor Verpoorten (benedenzaal)

18 mei t/m 28 juni 2014

Antwerp 2014 - Bernard Aubertin (bovenzaal)
Choices - Armando, Brown, Claisse, Henderikse,
Schoonhoven, Lucassen (benedenzaal)
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