
501. Hendrik Van Doorn °1968 Gent 
woont en werkt in Gent 
Hendrik Van Doorn  is afgestudeerd als grafisch vormgever aan het 
Hoger Sint-Lucasinstituu. Later ontwikkelde hij zich als acteur en danser. 
Hij werkte 16 jaar samen met Toneelgroep Ceremonia van Eric De 
Volder als acteur en vormgever. Als speler/maker legt hij de focus vooral 
op het aspect beweging . Zijn talent als grafisch vormgever gebruikt hij 
om affiches en rekwisieten te ontwerpen.  
Zijn schilderijen zijn vaak gebaseerd op obscuur video- en fotomateriaal, 
waarbij hij de oorspronkelijke footage transformeert tot krachtige werken 
in olie op doek. De schilderijen zijn dan wel figuratief, maar overstijgen 
het puur verhalende.  “...mijn geschilderde objecten zijn zelf verworden 
tot toeschouwer en de kijker daar in uitdaagt”, aldus Van Doorn.  

 
502. Bert Wevers °1950  Mechelen-aan-de-Maas 

Gespeend van enige artistieke opleiding, ontpopt hij zich als een erkend 
tekenaar, cartoonist en afficheontwerper. In 1987 ruilt hij zijn vertrouwde 
omgeving in voor Gent, en volgt er zes jaar de schilderklas aan de 
Academie voor Schone Kunsten. Bert Wevers’ werk wordt  vaak 
omschreven als somber en pessimistisch, met thema’s als eenzaamheid, 
en door het kleurgebruik: voornamelijk antraciet, sepia, oker en klei. De 
figuren kijken vaak weg van de toeschouwer of keren hem de rug toe.Het 
recente werk van Bert maakt echter niet triestig of pessimistisch, maar 
stemt tot een zekere melancholie. 
Bert W exposeerde in Huishuis in Gent, en onlangs in de galerie Tinnen 
Pot. 
 

503. Sylvie Martens ° 1964 Deinze 

Sinds het begin van de jaren tachtig legt Sylvie Martens zich toe op de 
figuratieve schilderkunst, waardoor ze in een lange traditie wordt 
geplaatst. Opgegroeid in een regio die rijk is aan kunstenaars, werd ze al 
snel geconfronteerd met de kunst van Emile Claus en de Belgische 
luministische traditie van het begin van de 20e eeuw. Je zou kunnen 
zeggen dat Sylvie Martens in hun voetsporen treedt in de manier waarop 
ze naar de natuur kijkt. Aanvankelijk gefascineerd door landschappen, 
bloemen of planten, concentreert ze zich sinds enkele jaren op wolken. 
De kunstenaar is ook erg bezig met de materiële aspecten van haar 
schilderijen met behulp van nogal ongebruikelijke dragers. 
 

504. Jan Van Imschoot ° 1963,Gent,  
Woont en werkt in Noncourt-sur-le-Rongeant, in het noorden van 
Frankrijk 



Schilder met internationale renommée.  Werk van hem was oa te zien in 
het Raveel Museum (7th Biennale of Painting), ide  Fondazione Prada, 
Milaan,  (curator Luc Tuymans) , in Muzee S.M.A.K., Ghent, Western 
China International Biennale, TianYe Art Museum, China (curator Jan 
Hoet) 
The State of Things, BOZAR,  (curators Luc Tuymans & Ai Weiwei) 
Aspects de l'art belge, FRAC Nord-Pas De Calais, Dunkerque 
 

505. Dirk Braeckman , °1958 Eeklo 

Na zijn afstuderen aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten in 1982 richt Dirk Braeckman met collega-fotografen Carl De 
Keyzer en Marc Van Roy ‘Galerie XYZ’ op, de enige specifiek op 
internationale fotografie gerichte galerie ooit in Gent. Aanvankelijk maakt 
Braeckman voornamelijk (zelf)portretten. Begin jaren ’90 wijzigt zijn stijl 
drastisch. Zijn beelden nemen almaar meer afstand van fotografie als 
medium en worden autonoom. Hij exposeerde in binnen- en buitenland. 

In 2017 vertegenwoordigde hij België op de Biënnale van Venetië In 
2021 was hij uitgenodigd om deel te nemen aan de 34th Bienal de São 
Paulo ‘Though it’s dark, still I sing’.  
De Koniklijke familie liet hem een permanente installatie maken  inde 
Sphinx Room van het Koninklijk Paleis. 
 

506. Albert Baertsoen 1866-1922 

2022n het feestjaar van het MSK opende met de eerste tentoonstelling in 
50 jaar gewijd aan de schilder, tekenaar en graficus Albert Baertsoen. 
De telg uit een Gentse fabrikantenfamilie en quasi autodidact speelde 
tijdens het fin de siècle een opmerkelijke rol in het Gentse, Belgische en 
internationale kunstleven. 
In de internationale pers wordt Baertsoen ‘le peintre de Gand’ genoemd, 
maar hij was veel meer dan dat.  Als pleinairist werkte hij in de tweede 
helft van de jaren 1880 in de omgeving van Doel en hij  schildert 
impressionistische doeken in de Leiestreek.  Verrassend zijn de 
industrielandschappen die hij tijdens de periode 1906-08 in de omgeving 
van Luik maakt.  
 

507. Johan De Wit °1960, Aalst 
leeft en werkt in Gent,  
De creaties van Johan De Wit verwijzen dikwijls naar klassiekers uit de 
kunstgeschiedenis gaande van de Oudheid tot nu. Zijn kunstwerken zijn 
gemaakt in papier, verstevigd met harsen en verrijkt met ijzerpoeders en 
pigmenten. De technische beheersing van de kunstenaar is verbluffend, 
maar overdondert niet. De meeste werken lijken tegelijkertijd wel en niet 



aan iets in de werkelijkheid te refereren, wat de kijker in verwarring 
brengt. Er hangt melancholie en zwaarte in de lucht, maar ook humor, 
troost en zorg.  
Nam deel aan tentoonstellingen in Binnen - en buitenland, Kristof De 
Clercq gallery, Affinity Art gallery, Sheung Wan, Hong Kong, Rutger 
Brandt Gallery, Amsterdam, Art Rotterdam, Valerie Traan, Museum 
Voorlinden, Wassenaar……. 
 

508. Jean Bilquin 1938, Gent 
Bilquin kreeg een opleiding als graficus, woont en werkt hij in Drongen  

Hij was docent schilderkunst aan de Gentse Academie. In 1999 werd 
er een grote overzichtstentoonstelling gehouden van zijn werk in het 
voormalig Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende. Een 
grote solotentoonstelling vond plaats in het gerestaureerde 
Caermersklooster te Gent in 2003. In 2006 was er een opgemerkte 
deelname aan Beaufort, te Zeebrugge, met een indrukwekkende grote 
sculptuur “De man die de boot zag, in de lucht”.  Als beeldend 
kunstenaar is hij geen “l’art pour l’art”-figuur. Met liefde gaat hij om met 
acrylverf, pigment en bindmiddel op doek, met inkt, potlood, houtskool en 
pastel op papier, en concipieert hij zijn beelden in plaaster voor 
transformatie in brons. Hij schildert, tekent en beeldhouwt over eigen 
emoties.  
 

509. Jan Vanriet ° 1948 Antwerpen 

woont en werkt in Antwerpen 
Vanriet is een zeer veelzijdig kunstenaar. Hij is dichter, schrijver, 
tekenaar en schilder 
In 1972, na het beëindigen van zijn studies aan de Koninklijke Academie 
te Antwerpen, exposeert hij een eerste keer in galerie De Zwarte Panter. 
Zijn werk komt in de verzamelingen van o.a. het Museum of Art te San 
Diego, het Museum of Contemporary Art in La Jolla en de Hewlett 
Packard Corporation te Palo Alto. In het kader van Antwerpen ’93 opent 
het kunstencentrum Elzenveld zijn nieuwe expositieruimten met een 
grote tentoonstelling van Vanriets  werk. Hij realiseert eveneens de 
plafondschildering in de gerestaureerde Bourlaschouwburg.Voor de 
nieuwe hoofdzetel van de Kredietbank te Brussel schildert hij een 
geïntegreerde muurschildering van 110 m lengte. Nieuwe werken vinden 
onderdak in het McNay Art Museum te San Antonio en in de collecties 
van de bijvoorbeeld Deutsche Bank, Royal Belge, Crédit Lyonnais, 
Zürich. HIj ontwerpt toneeldecors, o.a. voor literaire tournees van 
Behoud de BegeerteVanriet realiseerde een muurschildering in het 
metrostation De Brouckère te Brussel, twee wanden zeefdruk op metaal 



van een totale lengte van 210 m.In 2010 nodigt het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten te Antwerpen Vanriet uit om, vooraleer de 
langdurige renovatiewerken beginnen, het museum te sluiten. Zijn 
tentoonstelling Closing Time brengt een selectie uit meesterwerken uit 
de collectie van het museum in confronatie met een retrospectieve keuze 
uit eigen werk.  
Voor uitgeverij Van Oorschot maakte Vanriet 49 tekeningen voor de 
roman Radetzkymars van Joseph Roth. In 2020 ontwierp Vanriet de 
premie voor de Empress Theophano Prize die de gelijknamige stichting 
jaarlijks uitreikt in Thessaloniki. De eerste laureaat was het Erasmus-
programma van de Europese Gemeenschap, overhandigd aan voorzitter 
Ursula von der Leyen. Begin 2017 werd Jan Vanriet lid van de European 
Academy of Sciences and Arts in  

 
510. Adriaan Verwée  ° 1975, Gent 
Adriaan Verwée maakt objecten en installaties die zich ophouden in het 
tussengebied tussen letterlijk en figuurlijk, tussen constructie en beeld. 
Het is alsof hij die beslissing nog even in beraad houdt.Veel van zijn 
objecten lijken een bepaalde functie te hebben en deel uit te maken van 
het hier en nu.  Verwée combineert abstracte geometrische structuren 
van hout of gips met objecten of meubelen tot unieke composities. 
Fotografie is een ander belangrijk medium voor de kunstenaar: zowel om 
alledaagse indrukken vast te leggen als om zijn modus operandi te 
documenteren.  
 

511. Vincent De Roder °Aalsmeer (NL) 1958 

 Woont en werkt in Wetteren 
Zijn werken zijn geschilderd in vrij strakke vlakken, duidelijk van elkaar  
te onderscheiden.De kleuren schitteren soms in fluorescerend licht.  
de verf.Binnen een en hetzelfde werk zien we passiviteit en dynamiek. 
‘De lijn heeft zich losgemaakt van de vorm, de kleur heeft zijn 
zelfstandigheid veroverd.' (Johan Velter) 
 

512. Vana Van °1957 
Woont en werkt in Gent. 
Drijvende kracht van experimenteel kunstencentrum 
CROXHAPOX, een receptieve ruimte voor actuele kunst te Gent. 
Het initiatief werd in 1990 in het leven geroepen door Hans van 
Heirseele (Vana van) en Guido De Bruyn. Tegenwoordig 
ontvangt CROXHAPOX elke vorm van actuele kunst en biedt 
ook ruimte aan muziek, film, poëzie en kunstkritiek. Het richt 



zich daarbij niet uitsluitend op jonge of minder bekende 

kunstenaars maar streeft ernaar licht te werpen op het belang 
van het inhoudelijk onderzoek.  
 

513. Hendrik Van Doorn zie 501  
 

514. Marie Cloquet ° 1976,  
woont en werkt in Gent 
studeerde aan de LUCA School of Arts – Gent 
In haar werk creëert Cloquet grote, nieuwe landschappen door echte 
landschappen te veranderen en aan te passen.  
Stelde tentoon o.a. Frieze Grand Palais, Parijs, duoshow met Guy 
Rombouts in Arco Madrid,  BOZAR, Brussel, ‘The solo project’ met Annie 
Gentils gallery, Basel, met Jason Haam Gallery in Seoul, ‘Nieuwe 
kunstcreaties’ – Vlaams Parlement – Brussel, S.M.A.K. – Gent, ‘Bank 
Gallery Projects’ Vézelay,‘Jonge vlaamse meesters’ Hermitage, 
Amsterdam 
 
 

515. Anton Heyboer (1954- 2005) 
Heyboer werd geboren in Indonesië, toen Nederlands Indië. Vijf 
maanden na zijn geboorte verhuisde het gezin naar Nederland.   
Hij tekende, schilderde en etste.  In de jaren zestig begon zijn werk 
internationale aandacht te krijgen.  Zijn werk hing op de afdeling 
grafische kunst van de tentoonstellingen documenta in Kassel. In 1984 
verbrak Heyboer de banden met de gevestigde kunstwereld om in 
afzondering in zijn huis verder te werken.  Vele werken van zijn hand zijn 
aangekocht door internationaal bekende musea izoals Museum of 
Modern Art (MoMA) in New York, het Haags Gemeentemuseum, het 
Amsterdams Stedelijk Museum, British Museum en Tate Gallery in 
Londen, Haifa Museum of Art in Israel, MuHKA in Antwerpen. Na zijn 
dood zijn ongeveer 4500 etsen opgedoken uit zijn Haarlemse periode 
(1950-1958), de zogenaamde collectie-Josef Santen. 
 

516. Oskar Kokoschka 

 
 

517. Pierre Vlerick (1923 –1999)  
woonde en werkte in Gent 
Vlerick schilderde en etste. Hij was lesgever en directeur van de 
Koninklijke Academie van Gent (KASK). 



In 1963 was hij gastleraar aan de Fine Arts School te Boston (VS). 
Vlerick ontving verschillende prijzen en beurzen, onder meer in de VS. In 
1964 nam hij deel aan de 32ste Biënnale van Venetië. 
Vlerick is een schilder van de zintuiglijkheid. Niet de gedachte, maar de 
waargenomen dingen wil hij laten verschijnen. “ Men zou kunnen stellen 
dat Vlerick maar één schilderij gemaakt heeft. Steeds terugkerend op 
hetzelfde gegeven om het te verdiepen of, anders gezegd zijn beelden 
zouden in een vervolgreeks kunnen gezet worden. Aldus wordt zijn 
oeuvre een uitgestrekt omgevingskunstwerk. Vol beweging, een film, zou 
men kunnen zeggen” ( W Elias) 
Aan de Academie richtte Vlerick in 1969 PROKA op -)een vzw die zich 
tijdens de jaren 1970 en 1980 inspande om internationale en 
experimentele toneelkunstenaars naar Gent te halen.  
 

518. Isa De Leener  ° 1993. 

Woont en werkt in Gent.,  
Hij studeerde aan St.-Lucas Gent. Zijn schilderijen vertonen een 
poëtische vreemdheid en strekken zich vaak (letterlijk) uit over de 
grenzen van het doek en werken als driedimensionale objecten. Zijn 
recente werk onderzoekt de ruimtelijke dimensies van renaissance 
wandtapijten: de relatie tussen de kolomachtige banden in de 
hoofdscène. Tal van belangrijke galerieën en musea zoals Dauwens & 
Beernaert hebben werk van Isa De Leener tentoongesteld. 
 

519. Wim Nival ° 1969 

Woont en werkt in Gent 
Wim Nival kreeg een opleiding als schilder maar breidde zijn technische 
bagage uit door opleidingen te volgen in keramiek en vrije grafiek. 
Keramiek vind hij te complex en een te traag medium, maar het heeft 
hem wel gevoel voor materie en het tactiele bijgebracht. Van de 
grafische opleiding nam hij de aandacht voor lijn, vlak en typografie mee. 
Hij maakt kleine poëtische objecten met gebruikte materialen en met 
behulp van zorgvuldige ambachtelijke technieken. 
De kunstwerken die hij maakt zijn bijna nooit veel groter dan onze 
handpalmen. Hij legt a.h.w. zijn ‘museum van de kleine dingen’ aan – 
wat reeds bestaat uit honderden voorwerpen.  
 

520. Jan De Zutter ° 1962 

Woont en werkt in Antwerpen 
Kunsthistoricus, auteur en plastisch kunstenaar. Naast studies 
kunstgeschiedenis volgde De Zutter tekenen en schilderen in 
avondschool. Toen kruiste de journalistiek zijn pad, en de politiek. 



Tijdens de lockdown keerde hij terug naar zijn oude liefde: tekenen. 
Knoestige eeuwenoude bomen, bucolische landschapjes, zijn vrouw en 
kinderen, de golven, de zee, vogels.  
De Zutter ervaart de natuur als sacraal, als een expressie van een diepe 
verbondenheid. Zijn voorgeschiedenis als kunsthistoricus vertaalt zich in 
een uitgesproken fascinatie voor oude materialen en voor de 
hedendaagse, nieuwe varianten hierop. Hij speurt het internet af naar 
bijzonder tekengerief en technische informatie hierover. 
Een aparte techniek die hij herontdekt heeft, is metalpoint, tekenen met 
een staafje van goud, zilver of koper.  
 

521. Paya Germonprez °1954 Brussel 
Woont en werkt in Gent 
Paya werkt in series rond wisselende onderwerpen waarbij de 
technieken variëren naargelang het onderwerp. Dit kan aquarel, pastel, 
pen en fotografie zijn. Geregeld is een Japanse invloed te bespeuren  
Haar opleiding kreeg ze aan Sint Lucas, en Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten, Gent - afdeling toegepaste kunsten 
Wint begin jaren ’70 de 1ste Prijs in de wedstrijd Pro Civitate" - categorie 
kleur, en een Prijs nationale wedstrijd glasramen 
Zij stichtte samen met Ben ter Elst "Studio Skoop" & filmdistributie 
"Toekan Films”, doet  design voor alle affiches, brochures, tijdschriften.  
 

 
522. Adelheid De Witte °1982 

woont en werkt in Gent 
Adelheid De Witte is autodidact. Na haar studies moraalwetenschappen 
besloot ze om een atelier te huren in Barcelona. 5 jaar lang werkte ze 
daar vooral aan installaties die na verloop van tijd steeds abstracter 
werden. Inspiratie haalt ze uit haar kindertijd, oosterse culturen en de 
straten van Barcelona. Zo herkent de kijker verschillende objecten in 
haar werk; een verloren ticket, een gebroken paraplu, een zwemvlot uit 
regenboogkleuren. Die fysieke dingen contrasteren met hun dromerige 
achtergrond. Soms vallen er zelfs geen vormen meer te onderscheiden. 
Pastel en neon, licht en schaduw, rechte en gebogen lijnen smelten 
samen in wolkachtige structuren. 
 

523. Geert Vanoorlé  ° 

Is sinds 1990 lichtontwerper en decorbouwer. Daarnaast schildert hij 
sinds 1987 gestaag aan een meanderend oeuvre.  De werken lijken 
soms ruw, of imperfect, maar niets is minder waar: elk detail telt en zijn 
werken vragen tijd. Slechts gestaag valt het oog op die net iets 



scherpere hoek, op die net iets donkerdere verfstreek. Enerzijds brengt 
hij soms eerder subtiele, melodische schakeringen samen, anderzijds 
kiest hij soms voor gedurfde contrasten en primaire kleuren.  
 
 

 
524. Karel Dierickx 1940-2014 

Woonde en werkte in Gent  
Karel Dierickx was kunstschilder en beeldhouwer. Hij werkte tussen 
figuratie en abstractie. In 1984 vertegenwoordigt hij België op de 
Biënnale van Venetië. Vanaf 1995 werkt hij samen met de Duitse Galerie 
Hachmeister, met wie hij participeert aan belangrijke internationale 
Kunstbeurzen,   
Van in de jaren zeventig tot aan zijn pensioen in 1999 is hij docent aan 
de Gentse academie. Hoewel zijn kunst eigentijds is, sluit zij aan bij de 
Vlaamse traditie en richt zich op de klassieke onderwerpen: landschap, 
stilleven en portret. Een steeds terugkerend thema in zijn werken is de 
vergankelijkheid. 
 

525. Antoine Goossens ° 1992 

Woont en werkt in Everberg. Zijn schilderijen bestrijken een breed 
spectrum, gaande van heel abstract naar figuratief met een 
surrealistische toets. HIj  wil een energie vrijmaken die een dialoog 
aangaat met de toeschouwer.  Het werk is een zoektocht naar de 
perfecte stemming, en het is dan ook moeilijk te zeggen wanneer een 
schilderij af is.  Het werk van Antoine is heel uiteenlopend en 
weerbarstig. Het laat zich niet gemakkelijk lezen en vraagt tijd van de 
toeschouwer.  
 

526. Dan Van Severen 1927-2009  
geboren in Lokeren, woonde en werkte in Gent  
Zijn abstracte kunst was gebouwd op eenvoudige geometrische 
motieven: vierkant, rechthoek, ruit, cirkel en ovaal. Zijn tekeningen 
bestonden soms uit een enkele lijn. Zijn oeuvre beschrijft men met 
termen als geometrische abstractie, formalisme of minimalisme. 
Uit de combinatie van vierkant en rechthoek distilleerde hij later de 
kruisvorm, het universele teken, dat de uiteindelijke sleutel van al zijn 
composities vormde. Het kruis is in zijn latere werk altijd aanwezig.  
Tijdens de Wereldtentoonstelling Expo 58 verenigde hij zich met 
vrienden en kennissen uit het avant-garde-milieu tot de groep G58. 
 In 1959 begint hij te doceren aan het HRITO (Brugge). Later doceert hij 
aan het Sint-Lucasinstituut in Gent. Hij neemt deel aan de Biënnale van 



Sao Paulo (1967), Documenta IV (Kassel, 1968), de Biënnale van 
Venetië (1970). In 1974 wordt in het Paleis voor Schone Kunsten 
(Brussel) voor het eerst een overzichtstentoonstelling aan hem gewijd. 
De kunstenaar wordt in 1984 gehuldigd met de Driejaarlijkse Cultuurprijs 
voor Beeldende Kunst van Gent Zijn schilderijen worden onder meer 
tentoongesteld in het SMAK, Muhka en Mu.Zee  
 
 

527. Wannes Cools ° 1991,  
woont en werkt in Gentbrugge. 
Hij verkent in zijn werk uiteenlopende media, van illustraties tot 
installaties en audiowerken. De rode draad in zijn werk is zijn interesse 
voor het verhaal. Een stripverhaal, een verhaal van een andere 
kunstenaar of gewoon van een buurman of winkelier om de hoek, 
kunnen aan de basis liggen van zijn werken.  
 

528 Pierre Vlerick. zie 517 

 

529. Paul Van Gysegem Berlare, °1935  
woont en werkt in Gent 
Het monumentale beeld van Paul Van Gijsegemis het eerste wat de 
treinreiziger van Gent te zien krijg als hij uit het station komt. Het 
symboliseert  de ontmoeting van mensen en culturen, en dus van 
mobiliteit, dynamiek, groei en kracht 
 In zijn  werk heeft de menselijke figuur steeds centraal gestaan. Vanaf 
het begin van zijn carrière, vroege jaren vijftig, heeft hij altijd 
antropomorfe figuren voorgesteld. Mythologische themas zijn bijzonder 
inspirerend in het beeldhouwwerk van Van Gysegem. Typisch is 
bijvoorbeeld de Ikaros mythe, de gevleugelde mens die, gedreven door 
overmoed, stoutmoedige droom of hoog ideaal, het menselijk tekort wil 
overstijgen,  
Naast beeldhouwer, schilder en graficus is Paul Van Gysegem ook een 
begenadigd free-jazz muzikant.   
 

530. Colin Waeghe °1980  
woont en werkt in Brussel.  
Hij studeerde aan Sint Lukas Brussel, POPOK Antwerpen en het Hoger 
Instituut voor Schone Kunsten (HISK) te Gent. Het werk van Waeghe 
wordt gekenmerkt door een mengeling van autobiografische elementen, 
flarden uit de actualiteit en beelden ontleend aan media.Zijn werk was te 
zien o.a. in Neues Kunstforum Keulen (2012), op de Biënnale van de 
schilderkunst "YOKNAPATAWPHA" (2016), in het 21st Century Museum 



of Contemporary Art, Kanazawa Japan, met de groupshow 
"WEWANTOSEE" (2016), in Kunsthaus Graz met de groupshow "Alive 
inside the Crystal Part 2" (2019) en recent nog in Ronse met "Salon des 
Artistes".  
 
 

531. Michael Samuel Lucifer Vandorpe °1975 

Woont en werkt in Gent  
Al in zijn vroege werk overheerste de fascinatie voor de lineaire 
beeldtaal. Schilderen is een onderzoek naar wat volgens de schilder de 
essentie is van olieverf op doek.  Hij positioneert zichzelf als een 
eigenzinnige, eigentijdse en eigenaardige (landschaps)schilder. 
Hij gaat op zoek naar een vereenvoudigde vormentaal waarin het 
landschap en de wereld om hem heen de belangrijkste inspiratiebron 
zijn.  
 

532. Philippe Morel de Boucle Saint-Denis (1897-1965)  
Zoon van een Gentse textielbaron uit een familie die langs moeders kant 
was erg met kunst begaan. Na een initiële scholing in de rechten aan de 
Rijksuniversiteit genoot hij van de artistieke opleiding door de meesters 
George Minne en Jean Delvin aan de Gentse Academie voor Schone 
kunsten. De vrije uren vertoefde Philippe in het atelier van Albert 
Baertsoen,  zijn grootoom. Later zal Philippe in de Koningin Astridlaan 
een eigen atelier inrichten als een soort experimenteel laboratorium voor 
de schilderkunst, en zal dit domein bijna angstvallig voor het publiek 
verborgen houden.   
Hij werkte aarzelend, geconcentreerd, nauwgezet, perfectionistisch en 
aanvankelijk louter figuratief. Alleen een paar vertrouwelingen zoals 
Hugo Claus en Jan Burssens kregen toegang tot zijn atelier. Het 
zeldzame jeugdwerk laat zien hoe hij in de ban was geraakt van het 
pointillistische werk van Leon De Smet.  
Na WOII ontwaakte de veertiger in een nieuwe wereld. Op enkele 
zeldzame werken na die zich in privécollecties bevonden, heeft de 
schilder al zijn vooroorlogse werk compleet vernield. Na 1945 ging hij 
mede onder de invloed van Picasso over naar de niet-figuratieve kunst. 
Van een vuurwerk van helse kleuren evolueerde hij geleidelijk naar 
nevelige vlekken en een meer getemperd koloriet. Hij is een van de 
bekendste vertegenwoordigers van de “nuagisten”. Jan Burssens vond 
de francofone Philippe de meest Vlaamse onder de kunstenaars. Pas op 
het einde van zijn leven klaarde het palet enigszins op 
Philippe Morel liet slechts sporadisch zijn oeuvre in het Gentse op 
groepstentoonstellingen zien en de kunstenaar deed ook geen moeite in 



eigen stad tekeningen of schilderijen aan de man te brengen. Hij vond dit 
gewoon overbodig en had geen bijkomend inkomen nodig.  
 

533. Piet Goosen °1963 Kortrijk 

woont en werkt in Gent 
Na zijn regentaat plastische kunsten aan St Lucas volgt hij schilderkunst 
in het atelier van Dan Van Severen 
Ontwierp decors voor  theater en tv, is een tijd vormgever en art 
director bij Need Company. Vandaag vooral actief in 
binnenhuisarchitectuur  (ontwerp en uitvoering) en opnieuw gaan 
schilderen. 
 

534. Charlie De Voet °1977,  Ronse 

woont  en werkt in Kluisbergen 
Behaalde een Master aan het KASK in 2007, werd assistent in  Studio 
Mark Manders (2013-2021). Wordt vertegenwoordigd door Barbé Urban 
Gallery  
Charlie De Voet maakt ruimtelijkheid tot de kern van zijn schilderkunst. 
Als hij het heeft over trage kleuren, dan gaat het niet alleen over de 
stolling van de vele lagen olieverf die dun en dik door elkaar worden 
gesmeerd. Het gaat ook en vooral over de veelvuldige mengsels van 
kleuren die zijn typische gedempte palet zijn gaan vormen. Organisch 
ontstaan pure vellen verf en samengestelde oppervlakken die hij kan 
losmaken, uitsnijden en overplaatsen.  
 

535. Hillebrand van Kampen °1945 Hem (Nederland)  
Woonde en werkte in Amsterdam, sinds enkele jaren in Gent. 
Hillebrand van Kampen kun je zeker tegen het lijf lopen op een of andere 
rommelmarkt. Als basis voor de verstilde schilderijen met ijle kleur, put 
hij uit zijn verzameling van in de zon verschoten borduurwerk, historische 
conservenblikken, delicate dansfiguurtjes van gekleurd glas, 
geborduurde stillevens en zijden bloemen. Een uitdijend universum van 
vergankelijkheid waar hij eindeloos uit kan putten. van Kampen is 
monumentaal kunstenaar, schilder, vervaardiger van mozaïek Zijn 
klassieke onderwerpen zoals bloemen, naakten, stillevens, dorpse 
landschappen en interieurs verschijn en in wisselende technieken. 
 

536. Salvador Dalí 
 

537. Willem Cole °1957 Gent  
Woont en werkt in Gent 



Cole studeerde schilderkunst aan de Sint Lucas hogeschool te Gent en 
kreeg er les van Dan van Severen. Later werd hij zijn assistent en nadien 
docent Schilderkunst. De menselijke figuur maakt het hoofdonderwerp 
uit van zijn oeuvre . Vertrekkend vanuit een mengeling van wetenschap 
en schilderkunst maakt Cole portretten van vrienden en familieleden. 
De werken zijn niet louter schilderkunst, maar kunnen evenmin 
gedefinieerd worden als sculptuur, installatie. Met een zo uitgepuurd en 
zuiver mogelijk resultaat voor ogen vermengt hij genres en media. 
In 2002 organiseerde het S.M.A.K. een overzichtstentoonstelling van zijn 
werk. 
 

538. Charlotte Vandenbroucke °1993 

Charlotte Vandenbroucke leeft en werkt in Gent 
Met haar individuele en onconventionele bewerking van de abstracte 
code creëert Charlotte een verleidelijke leegte, contrasten tussen licht en 
donker, lichtheid (van zijn) en duisternis (van zijn). Haar schilderijen 
stralen warmte en plechtigheid uit door subtiele gradiënten en  
manipulaties van ongewone oppervlaktes en materialen zoals 
grafietpoeder.  
 
 

539. Geert Marijnissen °1993 Turnhout 
woont en werkt in Gent.  
Geert Marijnissens praktijk als schilder komt traag over, gekenmerkt door 
onophoudelijke contemplatie. Hij besteedt soms letterlijk maanden aan 
het maken van zijn schilderijen. Vaak herschildert hij deze beelden – of 
ze nu recent of maanden of zelfs jaren oud zijn – met meerdere lagen, 
Deze langzame benadering van herschilderen is illustratief voor zijn 
voortdurende schipperen tussen intuïtie en bedachtzaamheid, durf en 
twijfel - waardoor zijn schilderijen een volwassen en uitgebreide diepte 
krijgen, evenals een tactiele kwetsbaarheid. 
Hij behaalde een Master aan LUCA School of Arts 
 In 2019 had hij zijn eerste solo bij Waldburger Wouters, hetzelfde jaar 
maakte hij deel uit van Salon de Peinture in het M HKA in Antwerpen. 
 

540. Anna Dops °1962 , Ukkel   

woont en werkt in Gent  
Dops maakt collages en schilderijen (olie op paneel ) . Voor haar 
collages laat ze zich onder meer inspireren door oude 
interieurmagazines . 
De afbeeldingen van interieurs worden bewerkt ; er worden elementen 
toegevoegd , een extra tafel , muur , gordijn, plant , … in een spel met 



niveaus en dieptes.De met olieverf geschilderde werken hebben een 
klein formaat (17,3 op 22,3 cm). Op een donkere, gelaagde achtergrond 
zijn kleurrijke vormen of lijnen aangebracht.  Ook hier speelt de 
woonkamer, de menselijke habitat bij uitstek, een inspirerende rol  
 
 

541. Johan De Wit zie 507 

 
542. Thomas Bogaert °1967 Dendermonde 

woont en werkt in Gent 
Thomas Bogaert volgde de opleiding Animatiefilm aan het KASK te 
Gent. Gefascineerd door beweging, leerde hij er schilderen op veeleer 
filmische manier. Een van zijn leermeesters Raoul Servais benoemde 
het werk van Bogaert als “Een voorbeeld van trefpunt tussen de 
cinematografie en de schilderkunst; niet als bewegende schilderkunst, 
maar eerder als een geschilderde beweging”.  Filmstills bewerkt hij op 
verschillende manieren, door ze op een stevige ondergrond te 
bevestigen en ze vervolgens te emailleren, te vernissen of te bedekken 
met een laag polyester.  
 

543. Mario De Brabander °1963  Tielt 
woont en werkt in Gent 
Zijn oeuvre bestaat uit tekeningen, schilderijen, sculpturen en studies op 
papier. In zijn werk onderzoekt hij variëteiten van combinaties en 
composities, met geometrische vormen, perspectief, volumes en 
motieven, in een palet van veelal gedurfde kleuren. De tekeningen of 
schilderijen hernemen bekende motieven en objecten uit stadsgezichten, 
zoals voertuigen of vlaggen. Zijn werk bevat ook formele verwijzingen 
naar de kunstgeschiedenis. Zijn aandacht gaat uit naar de 
bijzonderheden van het hout en papier waaraan hij werkt, maar ook naar 
hun eerdere gebruik of geschiedenis. 
 

544 en 555. Sofie Muller ° 1974 St Niklaas 

woont en werkt in Gent 
Sofie Muller komt uit een familie van antiquairs en ontwikkelde al op 
jonge leeftijd een voorliefde voor (antieke) kunst en ambacht. Ze 
behaalde een meestergraad Schilderkunst aan de Kon. Academie van 
Antwerpen, en, gaf les aan Sint-Lucas Gent.  Muller is al meer dan tien 
jaar zelfstandig kunstenaar waarbij ze wordt vertegenwoordigd door 
Galerie Geukens & De Vil. 
Voor haar sculpturen werkt ze vaak met albast, een zachte steen met 
een sterk geaderd oppervlak die voor de kunstenares zeer dicht aanleunt 



bij de menselijke huid. Soms combineert ze het albast met andere 
materialen zoals travertijn, marmer, kristal of mineralen. Sinds enkele 
jaren maakt haar werk sterke opmars in het buitenland.  
 

546. Paul Van Gysegem zie 529 
 
547. Etienne Desmet ° 1943 Gent 
Woont en werkt in Gent 
studeerde aan de Academie van Gent bij de beeldhouwers Robert 
Heylbroeck en Berten Coolens. Hij werkt eveneens in de ateliers van Jan 
Burssens en Pierre Vlerick. Daarna studeert hij aan het Hoger Instituut te 
Antwerpen bij de beeldhouwer Mark Macken. Hij werkte jaarlijks een 
aantal maanden in de marmergroeven van Carrara (Italië). 
Behalve in marmer werkt hij ook in hout, roestvrij staal en laat in brons 
gieten. 
Zijn beeldhouwersliefde voor het glooiende, bolle wordt weerspiegeld in 
de peervorm. Het contrast tussen de strenge kubus en het glooien, wordt 
oa duidelijk in de werken die de man-vrouw attractie symboliseren.  Zijn 
vuist, ‘Power’, houdt de wacht aan de ingang van de VUB campus. 
Hij creëerde ook een aantal grafmonumenten, waaronder dat voor Pierre 
Vlerick op Campo Santo 
 

548. Stief Desmet °1973 Deinze 

Het werk van Stief DeSmet is veelzijdig. Hij is gekend om zijn sculpturen, 
schilderijen, video’s en installaties waarbij hij veelal de frictie tussen 
natuur en cultuur onderzoekt. Hij studeerde aan KASK en LUCA School 
of Arts in Gent. De voorbije jaren was zijn werk o.m. te zien in De 
Garage Mechelen , de Brakke Grond, Amsterdam , mudel, Deinze  en 
Be-Part, Waregem. Voor Beaufort 2018 creëerde hij het permanente 
kunstwerk Monument for a Wullok, een reusachtige bronzen wulk langs 
de kustlijn van Oostende. 
 

549 en 550. Jan Burssens 1925-2002 
wordt beschouwd als een van de belangrijkste Vlaamse 
existentialistische materieschilders. Hij was een van de eersten om in 
Vlaanderen te reageren tegen het nog heersende expressionisme en 
een soort abstracte drippingkunst te creëren. 

Hij  was een grondlegger van de studierichting Afrikanistiek aan de 
Ugent Hij was grotendeels autodidact maar werd  achteraf zelf leraar. 

 

551. Jean-Michel Folon 1934-2005 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Expressionisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abstracte_kunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dripping


Tekenaar, Illustrator,  schilder Begin jaren 70 kwam zijn carrière op 
topsnelheid met tentoonstellingen in New York, Tokio, Osaka, Wenen en 
Milaan. Hij realiseerde een belangrijke tentoonstelling in het Musée des 
Arts Décoratifs in Parijs waar hij 90 werken tentoonstelde die later ook te 
zien waren in Charleroi, Brussel en Milaan. Op de 12de Biënnale van 
São Paulo ontving hij de Grote Prijs Schilderkunst. 

.Folon werkte in de jaren ‘80 aan de meest uiteenlopende projecten. Hij 
ontwierp theaterdecors, maakte tekenfilms en draaide kortfilms .Hij 
begon ook te experimenteren met het beeldhouwen van houten 
voorwerpen. Hij illustreerde voor Amnesty International Belgium de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

 
552. Chantal Pollier ° 1965 

Naast was, glas, grafiet op papier en fotografie werkt Chantal Pollier het 
liefst met steen. Zij werkte zeven jaar als psychoterapeut na haar 
opleiding psycho-analys aan de Ugent.  Daarnaast studeerde ze af aan 
de afdeling beeldhouwen aan het KASK  
 

553. Jean-Marie Bytebier, °1963 

woont en werkt in Gent 
Master  Academie Gent 
Schilderijen en tekeningen, natuur, duister 
Grauwe, vaak primitief aandoende landschappen, het gebruik van verf 
als was het aarde.  Het zijn geen reële landschappen, maar een  
mozaïek van herinneringen aan zijn vele reizen en wandelingen. 
 

554. Jeroen Frateur °1968 Wilrijk 

Opleiding: St Lucas Gent, woont en werkt in Gent en in Montclus (FR) 
De artistieke productie van Jeroen Frateur is het resultaat van wat hij 
vindt op straat, en daarmee een nieuwe plastische wereld genereert.  
Via de omweg van de kunst levert hij kritiek  op de (westerse) wereld en 
hoe die de dingen inzet in een oeverloze maalstroom van productie en 
diverspilling. 
 

555. Johan De Wilde °1964, Zele 
woont en werkt in Gent 
Sinds midden jaren ‘90 maakt Johan De Wilde potloodtekeningen. In de 
periferie daarvan ontstaan ook prints, fotoreeksen, grafiek, collages en 
teksten. Zijn minutieuze, arbeidsintensieve stijl staat haaks op ons snelle 
levensritme en de vluchtigheid van onze oververzadigde digitale 
beeldcultuur. De Wildes tekeningen zijn opgebouwd als schilderijen: laag 
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na laag. Ze bestaan uit horizontale en verticale lijnen waartussen de 
suggestie van vormen of gedaantes zitten verweven. Met grafiet en 
kleurpotloden tekent de kunstenaar voornamelijk op archiefkarton. 
Meestal werkt hij op A4-formaat omdat hij wil dat zijn tekeningen zo 
universeel mogelijk zijn en A4 nu eenmaal het meest gebruikte 
papierformaat is.  
 

556. Rik De Boe 

Woont en werkt in Ninove 
Transformatie van een beeld staat centraal in de houtskooltekeningen 
van Rik De Boe. De werken, nederig wat betreft schaal, maken -gebruik 
van beelden uit het collectieve geheugen. Vertegenwoordigd door gal 
Sofie Van de Velde, nam hij deel aan tal van groepstentoonstellingn in 
binnen en buitenland, oa in Eindhoven Moskou en Berlijn. 
 

557. Ignace de Vos ° 1954 Aalst 
woont en werkt in Gent 
“Een goed schilderij vertelt geen verhaal, de kleur zegt alles “ 
Ignace De Vos is, naast beeldend kunstenaar en docent schilderkunst in 
Sint-Lucas, een gepassioneerd verzamelaar en muzikant. Die passie 
voor het verzamelen heeft hem geleid langs het werk van collega-
kunstenaars, boeken, Afrikaanse kunst, gitaren,..In 1977 maakte hij een 
portret van LP Boon, maar dat was het enige werk in die stijl want kort na 
zijn studies stapte hij over naar het abstracte.  
Als docent ging hij op pensioenin  2019 
 

558. Pascale Marthine Tayou ° 1966 Kameroen,  
woont en werkt in Gent en Yaoundé  
De Internationaal gevierde kunstenaar werkt met diverse media . Of het 
nu gaat om sculpturen, installaties, video’s, tekeningen of objecten, zijn 
kunst draait altijd om de kruising tussen verschillende culturen, het 
parcours van het individu in de geglobaliseerde wereld, en de plaats van 
zijn Afrikaanse identiteit daarin.  
Tayou’s werk was te zien in solo- en groepstentoonstellingen over de 
hele wereld, onder meer in Mu.ZEE (2019), Bozar (2015), tijdens 
Documenta 11 in Kassel (2002), op de Biënnale van Venetië (2005, 
2009), in Turijn (2008), Tate Modern in Londen (2009), op de Biënnale 
van Gwangju (1997 en 1999), in Santa Fe (1997),Sydney (1997), 
Havana (1997, 2006). 
 

559. Chris Van der Burght 
woont  in Gent 



Als fotograaf werkt hij vaak voor theater- en dansgezelschappen , oa 
voor Alain Platel 
 

560. Enk De Craemer °1946 

Woont en werkt in Merendree 
Enk De Kramer volgde zijn opleiding tot grafisch kunstenaar aan de Sint-
Lucas Hogeschool te Gent en vervolmaakte zich in het métier in 
Belgrado (Ex-Joegoslavië). Tot 2001 doceerde hij grafiek aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de Hogeschool Gent. Hij 
stelde tentoon in Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en 
Japan. 
Hij streeft naar een coloristische rijkdom door middel van diverse tussen- 
en overdrukken. Als graficus geeft hij de voorkeur aan een erg beperkte 
oplage waardoor zijn werk een uniek karakter verkrijgt.  
 

561. Toon Boeckmans  °    Ronse 
Woont en werkt in Gent 
Toon Boeckmans kaart met humor en speelse elementen existentiële 
thema’s aan Met minimale ingrepen haalt hij voorwerpen uit hun 
context en geeft hij ze nieuwe betekenissen en connotaties. 

562. Pjeroo Roobjee ° 1945 Gent 
Pjeroo Roobjee volgde lessen schilderkunst, tekenkunst en graveren aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent en aan de 

voorbereidende afdeling van de Rijksacademie te Amsterdam. Hij is 
schilder, tekenaar, graficus, acteur, causeur, auteur, theatermaker, 

entertainer en zanger. Hij publiceerde boeken, toneelwerken en 

dichtbundels. Zijn overwegend monumentale doeken bereisden de vijf 
werelddelen en vertegenwoordigden de natie op belangrijke 
kunstmanifestaties zoals de Biënnales van Sâo Paulo en Venetië. 
 

 563. Jef Van der Burght ° 1997 Gent 
Op zoek naar een verband tussen zijn versnipperde fascinatie voor 
beeld, beeld, nostalgie, melancholie, muziek en woorden begon hij zijn 
studie aan KASK. Daar ontdekte hij dat hij, door zichzelf als performer 
tussen het materiaal te plaatsen en over de grenzen van installatie, 
performance, theater en muziek te werken, manieren kon vinden om het 
materiaal te reanimeren en open te stellen voor een publiek. 
Door gebruik te maken van improvisatie probeert hij werk te maken dat 
een gezamenlijke ervaring wordt voor zowel maker als publiek. 
Jef studeerde in 2021 af als master Autonomous Design aan KASK 
 



 
 
564. Tim Volckaert °1979, Ronse  
verkent een breed spectrum aan disciplines. De relatie tussen mens en 
landschap loopt als een rode draad door zijn tekeningen, sculpturen, 
installaties, fotografie en schilderijen.In zijn recente werken denkt 
Volckaert  na over hoe machtsstructuren – van de mens tegenover de 
omgeving, maar ook van mensen onderling – zichtbaar zijn in de 
kunstgeschiedenis. 
 

565. Peter Morrens ¨1965 
Op het eerste gezicht slaat de verwarring toe. De kunstenaar die 
permanent ideëen spuit en die reageert op alle prikkels, geeft vorm aan 
een plastische productie die naar alle richtingen uiteenspat.  

 


