i.s.m. / i.c.w. SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst
In het kader van/ in the context of Artefact 19: Parallel Crossings
Talk: Engels / English spoken.
GRATIS / FREE — inschrijven verplicht / subscribe via www.artefact-festival.be

Het kunstenaarspaar Paul Reniere
(°1956, Poperinge) en Martine Depla
(°1954, Oostende) woont en werkt
in Watou en in de Franse Dordogne.
Ze schilderen al bijna meer dan 30
jaar samen, beiden, met een dubbel
paar handen, maken samen één werk.
Reniere&Depla bieden niet zozeer
persoonlijke herinneringen, veeleer
een ontluisterende inkijk op de werking
van het geheugen. Met de jaren hebben
ze een eigen manier van schilderen
ontwikkeld om de wereld en de
schilderkunst te exploiteren. Vaak
is het vertrekpunt een beeldarchief
van zelf genomen foto’s die ze
meebrengen van hun vele reizen. Het
zijn anonieme beelden die inzoomen
op de periferie van de waarneming.
Schilderen ze het verborgene, het
ontastbare? En hoe doen ze dat,
samen schilderen?

The artist couple Paul Reniere
(°1956, Poperinge) and Martine
Depla (°1954, Ostend) live and
work in Watou and in the French
Dordogne. They have been
painting together for almost 30
years. With two pairs of hands,
together they create one work.
Reniere&Depla don’t focus so
much on the presentation of
personal memories, but instead
reveal a perspective on the
functioning of memory. Over the
years they have developed their
own way of painting to explore
the world and the essence of
painting itself. A starting point
is often one of their many
image archives of photographs
from their travels. They are
anonymous images that zoom in
on the periphery of perception.
Do they paint the hidden, the
intangible? And how do they
manage painting together?

In het kader van / in the context of THE HIDDEN,
een tentoonstelling met werk van docenten in SLAC
Opening: donderdag 25 april, 19u (tentoonstelling: 26 april t/m 11 mei)
Talk: Nederlands / Dutch spoken
GRATIS / FREE
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In combinatie met / in conjunction with artist talk Kaïn Walgrave
In het kader van / in the context of Beyond Music
Talk: Engels / English spoken
GRATIS / FREE — Inschrijven verplicht / subscribe via www.stuk.be

Kaïn Walgrave is een beeldend kunstenaar
wiens praktijk voornamelijk resulteert in
schilderijen, prints, boeken en tekeningen.
Aan de basis van zijn werken ligt een
sterke fascinatie voor het spel tussen
materialen — verf, hars, lijm, solventen,
doek en papier — die hij aan de hand
van doordachte fysieke en chemische
processen op elkaar laat inwerken. Op
complexe wijze linken onderzoeksvragen
en/of materiaalgebruik zijn werken aan
elkaar. De verschillende kruisverwijzingen
vormen een complex web, een immer
uitdijend universum. Dit universum — in
de vorm van een werkarchief — maakt
intrinsiek deel uit van Walgrave’s praktijk.
Elk beeld uit het archief is te begrijpen
als een momentopname dat tegelijkertijd
een hele reeks beelden in zich vat, reeds
bestaande en nog te creëren. In zijn
tentoonstelling in STUK gaat Walgrave op
zoek naar een manier om dit dynamisch
universum open te plooien: hoe toon je op
lineaire wijze iets dat an sich rizomatisch
is van structuur? Hoe begin je aan iets dat
gegarandeerd zal falen?

Kaïn Walgrave is a visual artist
whose practice largely results
in paintings, prints, books and
drawings. His deep fascination
with the interplay of materials
forms the core of his work, inciting
interactions between mediums
such as paint, resin, glue, solvents,
cloth and paper through a series
of well-considered physical and
chemical processes. His research
questions and/or material use
weave his works together in a
myriad of ways. The multiple
cross-connections form a complex
web, an idiosyncratic world. This
universe — in the form of a working
archive — is an intrinsic part of
Walgrave’s practice. Every image
in the archive can be understood
as a ‘snapshot’, an image
captured in time, simultaneously
comprising an entire series
of other images, both existing
and yet to be made. Exhibiting
his work at STUK, Walgrave
explores ways of opening up this
dynamic universe: how do you
form an ordered presentation
of something that is in essence
rhizomatic? How do you start an
endeavour destined to fail?

In combinatie met / in conjunction with artist talks Beyond Music #2
In het kader van / in the context of the opening Expo in STUKcafe (27.03.19) — Cas-co & STUK
Talk: Nederlands / Dutch spoken
GRATIS / FREE — Inschrijven verplicht / subscribe via www.stuk.be

Pieter Vermeersch combineert in zijn werk
schilderkunst en architectuur en zoekt
daarbij de relaties op tussen representatie,
tijd, ruimte en kleur. Buiten de grenzen
van het doek resulteert zijn onderzoek
in grote ruimtelijke ingrepen die de
ruimte manipuleren. De schilderkunstige
installaties of graduele muurschilderingen
scheppen picturale krachtige ervaringen
die fysiek op de toeschouwer werken.
Meer recent werkt Vermeersch met
marmer waar hij schilderkunstig op
ingrijpt en zo een nieuwe laag aanbrengt
op de gekristalliseerde tijd van het
materiaal. Binnen de ruimtelijke ervaring
vervaagt Vermeersch de scheiding tussen
het twee- en driedimensionale, het nietmateriële en het tastbare, tijd en ruimte.
Op die manier ontdek je een dynamische
dialoog tussen verschijnen en verdwijnen.
M brengt een grote tentoonstelling met
nieuw werk en een selectief overzicht
van zijn praktijk. Vermeersch vertrekt
hiervoor van de specifieke museale
en architecturale context van de
tentoonstellingsruimtes.

De installaties van Koba De Meutter
bevragen functionaliteit. In gerichte acties
en toevallige gebeurtenissen combineert
ze gevonden materiaal en architecturale
elementen met sculpturen, vaak in de
openbare ruimte. De status van een
object als sculptuur of voorwerp wordt
dubbelzinnig en plaatst de bezoeker in een
wisselende positie van kijker, passant of
gebruiker. Tijdelijke interventies worden
gefotografeerd. De schakels die ontstaan
zijn zowel verbindingen als blokkades
en versmelten licht met zwaar; publiek
met privaat; intiem met anoniem. Wat is
mogelijk? Wat is werkelijk? Wat geef je
weg? Wat hou je bij?

Pieter Vermeersch’s work
combines painting and
architecture and explores
the relationships between
representation, time, space and
colour. Beyond the borders of the
canvas, his investigations result in
large-scale spatial interventions
that manipulate the space.
These pictorial installations or
gradual wall paintings create
visually powerful experiences
that physically affect the viewer.
More recently, Vermeersch has
started working with marble,
which he manipulates pictorially,
introducing a new layer to the
crystalized time of the material.
Within spatial experiences,
Vermeersch blurs the distinction
between the two and three
dimensional, the tangible and the
intangible, time and space. You
thus discover a dynamic dialogue
between appearance and
disappearance. M is presenting a
major exhibition of new work and
a selective survey of his practice.
Vermeersch is tailoring the
exhibition to the specific museum
and architectural context of the
exhibition spaces.

In het kader van / in the context of solo expo van / by Pieter Vermeersch in M-Museum Leuven
Talk: Nederlands / Dutch spoken
GRATIS / FREE — Inschrijven verplicht / subscribe via www.mleuven.be

DO / THU 02.05.19 — 19u / 7pm
M-MUSEUM LEUVEN
Schilderkunst neemt een belangrijke
plaats in binnen de veelzijdige praktijk
van Michaël Van den Abeele (°1974,
Brussel). Op basis van ogenschijnlijk
kleine ingrepen wil hij de manier waarop
de mens bepaald is door zijn omgeving
in kaart brengen en bevragen. Daarnaast
maakt hij ook sculpturen en schrijft hij
teksten, zowel bij zijn eigen werk als bij
dat van andere kunstenaars. Voor de
lezing in M vertrekt Van den Abeele van
een selectie van recente fictie teksten.
Deze gaan in op thema’s zoals reproductie
en narcisme, punctualiteit, architectuur,
financiën, jaloezie en transcendentie. De
nieuwe teksten worden begeleid door een
reeks beelden.

Painting occupies an important
place in the multifaceted artistic
practice of Michaël Van den
Abeele (°1974, Brussels). Based
on apparently minor interventions,
he wants to map and question the
way humans are determined by
their environment.
In addition, he makes sculptures
and writes texts, both to
accompany his own works and
those of other artists.
For the lecture in M, Van den
Abeele will read a selection of
recent fiction texts. These deal
with themes such as reproduction
and narcissism, punctuality,
architecture, finance, jealousy
and transcendence. The new
texts are accompanied by a series
of images.

Koba De Meutter’s installations
question functionality. She
combines architectural elements,
found materials and sculptures in
directed actions and accidental
happenings, often in public
space. The status of an object
as a potential sculpture or tool
becomes ambiguous and places
the visitor into a continuously
shifting position between viewer,
passer-by and user. Temporary
interventions are documented
in photographs. The relations
that come to the fore are both
obstacles as well as means of
connecting, and merge light with
heavy; public with private; intimate
with anonymous. What is possible?
What is real? What can you give
away? What should you keep?

In het kader van / in the context of master class#3 WORKSPACE/LABO Programm van / of Cas-co
Talk: Nederlands / Dutch spoken
Gemodereerd door / moderated by Sammy Ben Yakoub
GRATIS / FREE — meer info: info@cas-co.be

SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst
www.slac.be
Dirk Boutslaan 60-62

DI / TUE 26.03.19 — 19u / 7pm
FOYER SLAC

WO / WED 27.03.19 — 19u / 7pm
STUKCAFÉ

CAS-CO
www.cas-co.be
Vaartstraat 94

Opeenvolging van korte / series of short artist talks:
Andreas TrobollowitschAUS, Hans BeckersBE, Klaas HübnerDE,
Sarah KenchingtonUK
Beyond Music is een laboratorium voor Beyond Music is a laboratory
performative sound art and
performatieve geluidskunst en muziek in for
music in spatial contexts. This
ruimtelijke context. Deze tweede editie second edition will be focusing
staat in het teken van het fenomeen
on the phenomena of the
‘eenmansorkest’, waarbij één muzikant ‘one-man orchestra’, in which
one musician plays multiple
meerdere instrumenten tegelijk
instruments at the same time
bespeelt via zelfgebouwde constructies using varying constructions and
of interfaces. Zo bricoleert de Schotse
interfaces. As such, working
from her farm, the Scottish
improvisator Sarah Kenchington op
improviser Sarah Kenchington
haar boerderij de meest bizarre, semibuilds the most bizarre, semimechanische assemblages uit klassieke mechanical assemblages from
instrumenten, zoals violen of een tuba,
classical instruments, such as
naar het voorbeeld van Mauricio Kagel’s violins and a tuba, following the
example of Mauricio Kagel’s
Zwei Mann Orchester uit 1973. Ook
Zwei Mann Orchester from
de Belgische geluidskunstenaar Hans
1973. The Belgian sound artist
Beckers botst op de grenzen van het
Hans Beckers also transgressed
the boundaries of the classical
klassieke instrumentarium en creëert
instrumentarium, creating
voor Sonitum Voda een verzameling
a collection of machines for
machines die water en stoom tot klanken Sonitum Voda that abstract
brengen. Ten slotte maken Andreas
sounds from water and steam.
Trobollowitsch en Klaas Hübner gebruik And last but not least, Andreas
Trobollowitsch and Klaas
van ventilatoren om twee akoestische
Hübner are using fans to play
gitaren en een plastieken buis te
two acoustic guitars and a
bespelen. De vier artiesten geven als
plastic tube. The four artists look
forward to introducing their oneintroductie graag meer duiding bij hun
man orchestras.
eenmansorkesten.

Alia Syed is an experimental
filmmaker and visual artist
who lives and works in London
and Glasgow. At the Artefact
exhibition Parallel Crossings
she presents the beautiful film
document Points of Departure.
The film is a montage of images
from the BBC archives, bringing
a collective past together with
personal memories in order to
break through the normative
and culturally dominant visual
identity of Glasgow’s cityscape
by injecting it with a ScottishAsian presence. Syed’s researchdriven practice explores the
nature and role of language in
intercultural communication.
This involves a focus on borders
and boundaries, translation and
the trans-cultured self. During
her artist talk Syed will speak
about her practice through a
selection of film fragments.

DO / THU 13.06.19 — 19u / 7pm
CAS-CO

STUK
www.stuk.be
Naamsestraat 96

Alia Syed is een experimentele
filmmaker en beeldend kunstenaar die
woont en werkt in Londen en Glasgow.
Ze komt naar Leuven om in de Artefact
tentoonstelling Parallel Crossings haar
prachtige film Points of Departure te
presenteren. Deze film maakt gebruik
van beelden uit de BBC archieven en
brengt een collectief verleden samen
met persoonlijke herinneringen om
de normatieve en cultureel dominante
beeldvorming van Glasgow’s
stadslandschap te doorbreken en te
injecteren met een Schots-Aziatische
aanwezigheid. Het onderzoekende werk
van Syed exploreert de rol van taal in
communicatie tussen verschillende
culturen, met een focus op grenzen en
begrenzingen, vertalingen en transculturele identiteit. Alia Syed zal spreken
over haar werk aan de hand van enkele
fragmenten uit haar films.

DO / THU 28.03.19 — 19u / 7pm
M-MUSEUM LEUVEN

M-MUSEUM LEUVEN
www.mleuven.be
Leopold Vanderkelenstraat 28

REDACTIE
Beatrijs Albers, Lore Boon,
Josine De Roover,
Karen Verschooren
VORMGEVING
lennartvandenbossche.com
DRUK
Antilope De Bie Printing
v.u. Josine De Roover,
Vaartstraat 94, 3000 Leuven

WO / WED 27.03.19 — 19u / 7pm
STUK LABOZAAL

M-Museum Leuven, STUK, SLAC
en Cas-co werken samen aan
een platform voor Artist Talks
in Leuven, met steun van stad Leuven

VR / FRI 22.02.19 — 19u / 7pm
STUK

Talk: Engels / English spoken
GRATIS / FREE — Inschrijven verplicht / subscribe via www.mleuven.be
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