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Tentoonstelling met de nieuwste aanwinsten  
van de SMartBe - collectie

In het kader van het Kunstenaarsparcours van de gemeente Sint-Gillis toont SMartBe de nieuwste aanwinsten van 

haar collectie hedendaagse kunst Kunstenaarsportretten / Portraits d'Artistes.

De collectie, begonnen in 2008, toont verschillende facetten van een kunstenaarsportret: portretten, zelfportretten, 

re-interpretatie en evocaties van bestaande kunstwerken, relatie kunstenaar en maatschappij.  De gebruikte in-

valshoeken en keuzes maken het tot een open collectie. Zij confronteert verschillende generaties kunstenaars uit 

een brede waaier aan disciplines (teken- en schilderkunst, beeldhouwkunst, installaties, fotografie, striptekeningen,  

illustraties, muziek, video, collages,….). De collectie bevat werk van nationaal en internationaal bekende kunstenaars 

en van opkomende talenten. De keuzes worden gemaakt op basis van de kwaliteit van de kunstwerken en in functie 

van hun specifieke bijdrage aan de collectie.

Foto's van de werken vindt u in de Galerie van de site SMartAgora. 

Praktische informatie: Vernissage : vrijdag 4 mei 2012 van 18 tot 22 uur

 Tentoonstelling : van 4 tot 20 mei 2012

 Geopend  van 14 tot 18 uur in de weekenden van 5-6, 12-13, 19-20 mei

 Door de week op afspraak te bezichtigen

 Prijs : gratis toegang

 Adres : Coenraetsstraat 70 - 1060 Brussel

 Contact: Judith Verhoeven  - vej@smartbe.be  - 02 542 19 87

SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen vzw is sinds haar oprichting in 1998 de woord 

voerder van meer dan 40.000 leden. De vereniging is in de sociale economie geworteld en biedt concrete ant-

woorden, geeft raad, tips, en workshops en biedt haar leden administratieve, juridische, fiscale en financiële tools 

aan. Ze bouwt tevens een kunstcollectie op waarvan het thema nauw aansluit bij haar doelstellingen (smartbe.be).

Kunstenaars-
portretten
Portraits  
d'Artistes

Foto:  Johan Muyle:  NI UN PASO ATRAS  (2008)

http://www.smartagora.com/profile/view/id/2528
http://smartbe.be/nl/
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Interview Julek Jurowicz
Gedelegeerd bestuurder van SMartBe 

" Wij willen actief zijn binnen de beeldende kunsten "

De Stichting SMartBe besloot eind 2008 om een hedendaagse kunstcollectie uit te bouwen. Julek Jurowicz, gedelegeerd 

bestuurder van SMartBe en kunstliefhebber, geeft ons een woordje uitleg over de drijfveren achter deze beslissing.

Vanwaar het idee om met een collectie  

te beginnen?

Dat is het logische gevolg van onze zoektocht 

naar manieren om scheppende kunstenaars, 

en in het bijzonder beeldende kunstenaars, te 

helpen. SMartBe is in de podiumkunstensector 

en meer bepaald in de muzieksector ontstaan. 

Tot op heden komen nog altijd veel leden uit  

deze sector. Ze hebben een duidelijk statuut 

en we kunnen hen gemakkelijk helpen. Voor de 

beeldende kunstenaars ligt dat anders. Het is  

belangrijk  hen beter te leren kennen om een 

beter inzicht te krijgen in de realiteit van hun 

beroepsactiviteiten. We moeten de contacten 

met het professionele milieu versterken, de  

kunstenaars in hun ateliers opzoeken, ontdek-

ken hoe ze werken, met welke problemen ze te 

maken krijgen om met hun werk naar buiten te 

komen… Het is ook belangrijk om contacten te 

leggen met de galeriehouders… Het uitbouwen 

van een collectie biedt een antwoord op sommige 

van deze problemen.

Het is dus een manier om in het milieu door te dringen en de sector beter te begrijpen…

Inderdaad. Om binnen de beeldende kunstsector een eigen identiteit te verwerven en geloofwaardig te zijn, is het 

noodzakelijk om een actieve speler te zijn. Deze collectie is een concrete stap om daarmee bekendheid te verwerven.

Wat was de eerste aankoop?

Dat weet ik niet meer, het is allemaal heel snel gegaan. Gelukkig werkt Alain de Wasseige bij ons. Hij heeft zijn eigen 

galerie en kent de Belgische beeldende kunstsector heel goed. De eerste voorstellen om kunstwerken aan te kopen, 

kwamen van hem. Er is wel een aankoop die mij sterk is bijgebleven: het Musée de l'Homme van Jaques Lennep. Wij 

hadden een heel intens contact met deze man en zijn werk.

Teun Hocks " Compositie "

Zilverprint en olie, 107 x 140 cm, 1988.
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Welk verband bestaat er tussen het onderwerp van de collectie en doelstellingen van SMartBe?

We waren op zoek naar een thema dat duidelijk maakt dat SMartBe met en voor kunstenaars werkt. Dat konden we 

door 'Kunstenaarsportretten' als onderwerp te kiezen. Daarna hebben we het onderwerp verbreed tot citaten en 

evocaties van andere kunstwerken en door het verband te leggen tussen kunstenaars en de samenleving. Daardoor 

hebben we meer speelruimte als we werken aankopen.

Het thema wordt dus langzaamaan breder?

Neen, dat was zo gepland. Voor andere vooropgestelde onderwerpen hebben we tot nu toe nog geen representatieve 

werken gevonden.

Welke methode gebruiken jullie om de  

collectie samen te stellen?

Wij gaan de catalogussen van veilingen na,  

bezoeken ateliers van kunstenaars en hebben 

ook contacten met galeriehouders. Zo zagen we 

bijvoorbeeld het werk van Teun Hocks tijdens 

een expositie in Den Bosch. Kort daarna konden 

we een van zijn schilderijen op een veiling kopen. 

Via zijn galeriehouder kwamen we erachter dat 

er van dit schilderij ook schetsen bestonden. Wij 

hebben contact opgenomen met Teun Hocks en 

hem in zijn atelier opgezocht. Dat resulteerde in 

de aankoop van een van de tekeningen.

Behalve reguliere aankopen, laten jullie ook 

kunstwerken op bestelling maken…

Dat doen we als we jongere kunstenaars ont-

moeten die we willen ondersteunen. Zij hebben 

vaak geen kunstwerken die we zomaar in onze collectie kunnen opnemen. Het is dus inderdaad al enkele keren 

gebeurd dat we werken besteld hebben. Het is ook al voorgevallen dat we een projectoproep deden.

Hoe zal deze collectie evolueren?

De toekomst ligt niet vast maar ik hoop dat we opnieuw geld zullen kunnen vrijmaken om deze collectie verder te 

laten groeien. We denken er ook aan om ze in culturele centra of andere plaatsen tentoon te stellen. In Frankrijk 

is er in elk geval al interesse. Bovendien helpen deze verplaatsingen om onze relaties en ons netwerk verder uit te 

bouwen. Blijkbaar zijn we goed bezig want er zijn zelfs musea en curatoren van tijdelijke exposities die bepaalde 

werken uit onze collectie willen lenen

Teun Hocks " De zaklamp 1 "

Inkttekening, 28 x 38 cm, 1989.
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Exposerende kunstenaars    

Fred Bervoets (België 1942) ~ Zijn oeuvre vertelt verhalen, over hemzelf en over het leven. Uniek in z'n werk is 

het samensmelten van ets- en schildertechniek.

Pierre Bettencourt (Frankrijk 1917 - 2006) ~  Op een bedriegelijk naïeve manier maakt hij werk in hoog-reliëf met 

ongebruikelijke materialen (eierschalen, stof, plantaardig materiaal)

Tatiana Bohm (België 1979) ~ Terugkerende thema's in haar werk zijn het geweld, 

de gekte van de wereld, de wreedheid van de mensen. Zij toont dit met veel heft-

igheid en creativiteit, zoals in haar gefotografeerde zelfportretten.

Jacques Brissot (Frankrijk 1928) ~ Naast zijn collages die de schilderijen van de 

Vlaamse primitieven calqueren, maakt hij ook een soort kijkkasten, 

Meestal met portretten van bevriende kunstenaars.

Christian Carez (België 1938) ~ Deze fotograaf heeft tijdens zijn carrière alle as-

pecten van het vak onderzocht. Hij koppelt persoonlijke vraagstellingen aan poli-

tieke kwesties. Het tentoongestelde werk verbeeldt een reconstructie van het per-

soonlijke en collectieve geheugen.

Luciano Castelli (Zwitserland 1951) ~ Sinds 1973 maakt hij zelfportretten waarin 

hij zich voornamelijk als vrouw voorstelt. Hij maakt deel uit van de eerste generatie  

kunstenaars die zich in hun werk vragen stellen over geslacht en seksuele praktijken.

Gérard Fromanger (Frankrijk 1939) ~ Deze schilder is "een meester van de verha-

lende beelden”. 

Zijn thema is de schilder en z'n model. In deze consumptiemaatschappij is het de 

straat met haar etalages die model staan, steeds in contrast met de schaduw van 

de schilder.

Teun Hocks (Nederland 1936) ~ In zijn werken ontpopt Teun Hocks zich als regisseur, 

decorontwerper, fotograaf en schilder. Hij schetst zijn projecten, maakt de decor 

elementen die hij in zwart-wit fotografeert en overschildert ze daarna met olieverf.  

Louis Jammes & Hervé Di Rosa (Frankrijk 1958) ~ In de jaren tachtig is hij begon-

nen met fotograferen. Hij ensceneert portretten van persoonlijkheden uit de kunst-

wereld (Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol,…) in een decor dat hun 

eigen artistieke universum verbeeldt.

Tatiana Bohm  "Objets " 
(série de 6 pièces)

Fotografie Mathias Nouel,
53x53 cm (1/5), 2006

Gérard Fromanger
" Le peintre et le modèle "

11 zeefdrukken  
van Gérard Fromanger,
11 teksten van Alain Jouffroy
60 x 80 cm, 1973, 
Ex. 72/150
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Marie-Jo Lafontaine (België 1950) ~ Al meer dan 30 jaar neemt  haar geëngageerde en baanbrekende werk een 

belangrijke plaats in in de hedendaagse kunst . Over haar video "Dance the world” zei ze: "In een wereld vol proble-

men moet je dansen om te overleven”.

Jean Le Gac (Frankrijk 1936) ~ Hij bestudeert in een vijftal collages de kunst, de kunstgeschiedenis en het  kunstenaars-

bestaan. Met tekeningen, foto's, en korte teksten wordt een verhaal vertelt, fragmentarisch maar toch één geheel.

Matthias Lehmann (Frankrijk 1978) ~ Naast stripverhalen en cartoons, maakt hij portretten van muzikanten met 

behulp van de traditionele grafische krastechniek zg. ' kraskaarten' die hij vervolgens inkleurt. 

Jacques Lennep (België 1941) ~ Met foto's, video's en allerlei voorwerpen eert de kunstenaar in zijn 'Musee de 

l'Homme'  de artistieke talenten van persoonlijkheden die normaal onopgemerkt blijven in de kunstwereld.

Jean-Claude Loubières (Frankrijk 1947) ~ Schepper van zo'n dertig kunstenaarsboeken en verschillende mul-

tiples. In het tentoongestelde werk is het echte onderwerp de "schilder” of de "tekenaar”. Het landschap dat zij 

vastleggen wordt zichtbaar in een gewone, banale foto. 

Johan Muyle (België 1956) ~ Legde zich eerst toe op het gebruiken van afvalmateriaal in zijn mobiele objecten. 

Daaruit heeft hij een serie monumentale werken ontwikkeld gebaseerd op het portret om vervolgens zijn eigen  

portret als belangrijkste gegeven te gaan gebruiken (geschilderd, gefotografeerd, als afgietsel …). Hij integreert ze 

in zijn bewegende robotten, die vol ironie zitten.

Jean-Pierre Marquet (Frankrijk 1971) ~ In zijn belangrijkste project - 12 boeken van 12 hoofdstukken van 12 strips, 

dus 144 bladzijden-, maakt hij 'autoficties'. Het is een uitvoerig commentaar op de kunst, waarin met teksten,  

tekeningen en plaatjes zijn dagelijkse overdenkingen gepresenteerd worden.

Fabrice Neaud (Frankrijk 1968) ~ Zijn werk is een zeldzaamheid in de geschiedenis van het stripverhaal. In zijn  

'Journal' gebruikt hij het stripverhaal als dagboek.

Jean-Pierre Ransonnet (België 1944) ~ De tentoongestelde serie tekeningen behoort tot de eerste grote periode 

in het werk van deze schilder. Hij fotografeert, tekent en levert commentaar op de dagelijkse gebeurtenissen in zijn 

dorp. De teksten en  de beelden  in deze serie geven een overzicht van alles wat hem in z'n jeugd verboden werd.

André Stas (België 1949) ~ Beeldend kunstenaar en schrijver, auteur van een groot aantal  die hij maakt van oude 

gravures, tijdschriften, kranten,… In het tentoongestelde werk bewerkt hij 24 uitnodigingen voor een tentoonstelling 

van Alechinsky.
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Boris Thiébaut (België 1981) ~ Met een verfijnd gevoel voor -typografische- 

vormgeving combineert Boris Thiébaut  "telefoonkrabbels” die uit hun context zijn 

gehaald, met sterk uitvergrote details van historische gravures. 

Fanny Viollet (Frankrijk 1936) ~ Zij vertelt verhalen met borduurwerk. Met een 

ongelooflijke precisie borduurt ze op allerhande ondergronden: postkaarten, 

metrokaartjes, verpakkingen van etenswaren. Van haar hand is ook een 17 meter 

lang borduurwerk waarin zij over haar leven vertelt.

Andere kunstenaars in de collectie:  Philip Akkerman (Nl) ~ Hélène Amouzou 

(BE) ~ Alain Bachet (FR) ~ Stephan Balleux (BE) ~ Michel Binstock (BE) ~  

Roland Breucker (BE) ~ Pierre Buraglio (FR) ~ Thomas Chable (BE) ~ Jacques 

Charlier (BE) ~ Philippe De Gobert (BE) ~ Lara Denil (BE) ~ Manuel Hermia (BE) 

~ Emilio López-Menchero (BE) ~ Michael Matthijs (BE) ~ Pierre Molinier (FR) ~ 

Laurent Sfar (FR) ~ Thierry Zéno (BE) ~ Wang Wei Quartet (BE).

De Brussels Art Factory en het Kunstenaarsparcours

Tijdens het Kunstenaarsparcours stellen de kunstenaars van de Brussels Art Factory 

(BAF) hun ateliers open. Deze zijn vrij te bezoeken op de eerste en tweede verdieping van 

hetzelfde gebouw waarin u de collectie van het Kunstenaarsparcours kunt bezichtigen. 

De BAF is een collectief van drie kunstenaars die samen een artistiek productie- en  

distributiecentrum van 870 m² beheren. U vindt de BAF in de Coenraetsstraat 82 in 1060 Sint-Gillis. Dat is tussen de 

Hallepoort en het Betlehemplein.

De Brussels Art Factory:

 > stelt 600 m² aan ateliers ter beschikking. Deze zijn 7 dagen op 7 en 24 uur per dag open.

 > organiseert tweemaal per jaar evenementen en een open huis in het hele gebouw

 > ondersteunt initiatieven van doelgerichte projecten: exposities, performances, concerten, lezingen, 

  filmprojecties,…  die door de residerende kunstenaars worden gepresenteerd

 > organiseert interne activiteiten voor haar leden

 > werkt eenmaal per jaar mee aan socio-educatieve projecten via een uitwisselingsexpositie met 

  de kunstenaars van de Créahm en de leerlingen van het vierde leerjaar van de wijkschool 

Boris Thiébaut
" Avec Hendrick Goltzius " 
(Hercule)

Gemengde technieken op papier,
180 x120 cm, 2009


