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MiX een laureatenconcept van het 

Vakoverschrijdend Atelier, SLAC, Leuven 

Beelden staan onder druk. Ze verschijnen niet 

langer solitair. Vandaag verschijnen ze massaal. 

Ze verdampen even makkelijk als ze oplichten 

tussen de beeldendrang die ons dagelijks 

overspoelt. Voor de auteurs van MIX is deze 

realiteit geen belemmering maar een uitgangspunt 

om een weerwoord te formuleren met hun beeldend 

werk. Bewust en in relatie met elkaar trachten ze 

de snelheid waarmee beelden op ons afstormen te 

ontwrichten. Naast de authenticiteit van hun 

beeldtaal stoten we op diverse gewilde en 

onbesliste verbanden die even zovele 

interpretaties aanwakkeren. MIX is een 

tentoonstelling die de fysieke ervaring van 

beelden in evenwicht brengt met een geraakt 

stilstaan en mijmeren.  

MIX is een eerste realisatie van het 

Vakoverschrijdend Atelier van het SLAC te Leuven. 

Met  sprekende projecten van Jozefien Jocqué, 

Wilma Geyskens, Freija Van Esbroeck, Josée Van 

Goubergen, Mien Van Kerckhoven, Lut Van Nevel en 

Josiane Vandercammen. 

Marc Horemans, docent VA 

  



MiX – een wandeling [in] gegoten reflecties 
 

 

 

 

 

We betreden de locatie die het kader biedt aan zeven uiteenlopende, 

contrasterende en dikwijls symbiotische werken. We moeten er verschillende 

grenzen overschrijden. 

Waar de Norbertuspoort een doorgang biedt, merken we dat de verschillende 

werken een opening bieden naar elkaar toe en elkaar versterken. 

 

Josiane Vandercammen vertrekt vanuit het basale en pure. Haar werk, een 

nestvorm, toont thema’s van geborgenheid en geruststelling. We 

overschrijden via haar tweede werk het  exterieure gedeelte van MiX en gaan 

naar het interieure. Daardoor ontstaat er een wisselwerking tussen een 

subtiele introversie en een spreken zonder woorden. Een vertrouwen groeit 

via de weg van buiten naar binnen. 

 

Een nieuwe overgang vinden we in het werk van Jozefien Jocqué. We staan in 

een tussenruimte. Door het openen van een deur komen we in een kamer 

terecht waar een intimiteit heerst. Een  op het eerste zicht klassiek 

meubel zorgt bij het zorgvuldiger bekijken voor een vertrouwelijke blik op 

de kleinheid in het alledaagse van de dag. 

 

Wanneer we dan de stap zetten naar de eerste verdieping, vormen 

verschillende gradaties van lijn, structuur en schriftuur een leiddraad 

doorheen de ruimte. 

 

Mien Van Kerckhoven legt haar beelden op leestafels. Een gevoelswereld, 

geschreven in haar persoonlijke taal, is als een open boek te lezen. Waar 

papier altijd al een drager is geweest van tekens en betekenissen, krijgt 

ook de tastbaarheid en de dimensionaliteit van het papier als materiaal een 

belangrijke rol. 



 

 

Bij Josée Van Goubergen ontstaat er een spel tussen drager, structuur en 

lijn. Vanuit een uitvoerig onderzoek, het vormen van een eigen 

geschiedenis, kwam ze tot een persoonlijke interpretatie en invulling van 

het “begrip steen”. Dit dwingt haar tot het ombouwen van de bestaande 

ruimte tot een ideële wereld waar het wit, benadrukt door de juiste 

lichtinval op de witte sculpturen, de hoofdtoon is en een sacrale sfeer 

doet ontstaan.  

 

“Het terugkeren” vormt bij Lut Van Nevel de essentiële toon. Waar haar 

bewegende beelden verwijzen naar dagdagelijkse taferelen, zijn er subtiele 

achtergronden rond het meedragen van tradities en het doorlopen van 

generaties, resoluut aanwezig. 

 

Wanneer we in de nok komen, worden we vrijwel geconfronteerd met een 

mozaïek van de zee. Wilma Geyskens toont de nietigheid als mens tegenover 

de natuur. De tegenstrijdigheid van opgehoopte energie en haar ontlading, 

van spanning en rust, komt tot uiting. Er ontstaat een subtiele 

vergelijking tussen zee en mens. 

 

Als eindpunt of moment om de indrukken een omgekeerde chronologie te laten 

innemen, zien we het werk van Freija Van Esbroeck. Het begin- en eindmoment 

is terug te vinden in de heen en weerbeweging die we de twee schommelende 

figuren in de projectie zien maken. Op de melodie van een kinderlied 

benoemen deze zoekende karakters de aangehaalde lichaamsdelen. Het continue 

aftasten van beweging, ruimte en lichaam uit zich in een chronische en 

steeds wisselende metamorfose van de gestalten. 

 

In de locatie met haar begrenzingen en keuzes, merken we een gelaagdheid 

waarnaar er door de zeven verschillende individuen gezocht is en die 

gekanaliseerd wordt. Dit is de MiX van persoonlijke interpretaties die in 

de ruimte een verbondenheid aangaan. 
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Norbertustoren Abdij van ‘t Park te Heverlee  van 12 juni  t.em.  28 juni 2009 
 

 
 
Feestelijke opening 
 
op 12 juni 2009 vanaf 19 uur  
door directeur Annemie Verbeeck en docent Marc Horemans  
 
Openingsuren 
 
woensdag: 14u - 17.30u    zaterdag: 14u - 17.30u  
donderdag: 14u - 17.30u    zondag: 14u - 17.30u 
vrijdag: 14u - 17.30u     maandag en dinsdag gesloten 
 
Lezing van Rosanne Van Klaveren 
 
Op 18 juni 2009 om 20 uur in de Norbertuspoort van de abdij van 't Park. 
"Waar de prinsen hun mosterd halen" 
een lezing over serendipiteit. 
Meer info en inschrijvingen:  
 
mien.vankerckhoven@chello.be  
j.vangoubergen@sapstroom.com  
www.verhaalprojecten.nl  

Workshop 1 

'Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er één te blijven als je groot wordt.' (Picasso) 
In een kleine groep gaan we vanuit onze eigen levenswijsheid en levenservaring op zoek naar 
onderliggende verhalen en gevoelens. Een boeiende ontdekkingstocht, op zoek naar beeldtaal. 
Een workshop voor 8 à 10-jarigen om met hun grootouders en senioren interactief een 
tentoonstelling te beleven. 
Op dinsdag 23 juni, in de voormiddag - in schoolverband. 
Op woensdag 24 juni, max. 12 deelnemers, van 15u00 tot 16u30. 

mailto:mien.vankerckhoven@chello.be
mailto:j.vangoubergen@sapstroom.com
http://www.verhaalprojecten.nl/


Workshop 2 

Is een tentoonstelling saai en alleen maar voor 'grote' mensen? We bewegen, gebruiken taal en 
spel. Zo beleven we indrukken van de tentoonstelling. Het zijn kleine “aanstootjes” om er 
eventueel nadien in de klas verder mee aan de slag te gaan. 
Een workshop op dinsdag 16 juni, in de voormiddag in schoolverband, voor 6- en 7-jarigen 
om interactief een tentoonstelling te beleven. 
Meer info over workshop 1 en 2 en inschrijvingen: josiane.vandercammen@pandora.be   

Workshop 3 

In deze workshop kunnen de deelnemers hun eigen hand of aangezicht laten afgieten. 
Er wordt samen gewerkt per twee. Eerst wordt er een mal gemaakt in gipsverbandgaas, dit 
gebeurd door het verband, gemengd met water, in kleine stukjes en verschillende lagen over 
de hand of gezicht aan te brengen. Na het uitharden van de gips wordt de mal zachtjes 
verwijderd en heb je de negatieve vorm. Deze vorm of mal wordt later ingegoten met pure 
gips, wanneer deze vorm uitgehard is wordt de mal van het positief gehaald en bekom je terug 
de hand of aangezicht in het gips.  

• Deze workshop kan vanaf zes jaar gevolgd worden.  
• Het aantal deelnemers is beperkt tot 12 personen.  
• De workshop gaat door op zaterdag 27 juni vanaf 14 uur tot 17 uur. 
• Meer info en inschrijvingen: www.freijavanesbroeck.be 

 
Website: www.mix7.be 
 
Quadri catalogus 
 
40 bladzijden 
 
Links 
 
www.jozefienjocque.be 
www.freijavanesbroeck.be 
users.telenet.be/wilmageyskens 
www.parkabdij.be 
www.academie-leuven.be 
 
Sponsors 
 

 

mailto:josiane.vandercammen@pandora.be
http://www.freijavanesbroeck.be/
http://www.mix7.be/
http://www.jozefienjocque.be/
http://www.freijavanesbroeck.be/
http://users.telenet.be/wilmageyskens
http://www.parkabdij.be/
http://www.academie-leuven.be/
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