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UITGESTELD NAAR VOLGEND JAAR

KUNSTROUTE
LEUVEN
37 kunstenaarsateliers houden open deur.
Telkens tussen 11u en 18u. Gratis toegang.
Plan en adressen op keerzijde, bij Toerisme
Leuven (016 20 30 20), op de locaties en op
www.kunstroute-leuven.be.

26/04/2020
01/05/2020
03/05/2020

van 11u tot 18u
gratis toegang
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Anke Tacq hoeden, textiel, schilderkunst

11

Mireille Robbe conceptuele kunst

14

Luc Vangindertael fotografie

17

Jan Vander Elst keramiek

Bart Reekmans teken- en schilderkunst, grafiek

30

Ross Olson beeldhouwkunst

Kolonel Begaultlaan 15, 3012 Wilsele
0476 482 726, instagram.com/mireille.robbe

Vanden Tymplestraat 33, 3000 Leuven
0486 630 049, https://lagrange.1x.com

Parijsstraat 62/0001 , 3000 Leuven
0486 470 325, www.troodhuys.be

Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
0485 600 147, www.bartreekmansarts.com

Vlierbeeklaan 12, 3010 Kessel-Lo
0468 406 964, earthways.be/art

De hoeden van Anke Tacq intrigeren en blijven op het netvlies branden. Ze smeulen na in
je verbeelding. Tijdens de kunstroute zijn Fran
Vienne (schilderkunst) en Nora Chalmet (textielkunst) bij haar te gast. Verbonden als moeder
en dochter, maar heeft hun kunst ook iets met
elkaar gemeen?

Het werk van Mireille Robbe schept ruimte om
na te denken en anders te denken, vertaald in
essentiële schoonheid. In 2012 stuurde één van
haar werken haar op het pad van de Alchemie.
Een onuitputtelijke bron van informatie en inspiratie. Thema tentoonstelling: Relique carbonisée, Lumière en Eternité.

Luc Vangindertael is geboeid door architectuur
en abstracte kunst. Zijn beelden krijgen vorm
in digitale bewerking. Zij zijn vaak strak gelijnd
en worden getoond in kleur of in zwart-wit. Het
resultaat is een mix van hyperrealisme en pure
abstractie.

Jan Vander Elst is keramist en kan terugkijken
op een rijk gevulde loopbaan: tentoonstellingen, kunstprojecten, internationale beurzen.
Vormgeving staat bij hem voorop en met de
jaren heeft hij een persoonlijk, herkenbaar en
toch gevarieerd oeuvre opgebouwd.

Bart Reekmans presenteert een reeks nieuwe
werken, gegroeid rond het idee "Thuis/Huis".
Zowel met nieuwe tekeningen, schilderwerken
als prints. Dit jaar gaat Bart ook in dialoog met
het werk van Tjerrie Verhellen in zijn project "65
/ 45 / Dialoog over een (r)evolutie".

Voor Ross Olson is beeldhouwen een ritueel. Hij
verbindt zich met de wijsheid van de steen en
laat dan zijn intuïtie, onderbewuste en technische vaardigheid aan het werk. De resulterende
organische vormen, natuurlijke ritmes en mythische beelden tonen zijn overtuiging dat alles
levensenergie bevat.

Hilde Vanhove fotografie, textiel
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Rachael Tyrell schilderkunst, film

18

Willy Peeters beeldhouwkunst

23

Tjerrie Verhellen beeldhouwkunst
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Danie Staut teken- en schilderkunst

Pastoor Bellonstraat 12, 3018 Wijgmaal
0477 475 710, hildevanhovephotography.be

Kolonel Begaultlaan 15, 3012 Wilsele
0492 654 614, www.rachaeltyrell.be

IJzerenmolenstraat 53, 3001 Heverlee
016 234 067, www.willy-peeters.com

Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
0498 298 685, www.tjerrieverhellen.info

Sneppenstraat 34, 3010 Kessel-Lo
016 356 223, www.daniestaut.be

Op drie plekken in haar huis stelt Hilde Vanhove
werken tentoon. Foto’s, projecties, textielobjecten en installaties. Gemeenschappelijk thema:
de mens en zijn kwetsbaarheid. In het “kleine-reparatie-atelier” in haar kelder herstelt ze
met veel liefde, geduld en aandacht gebroken
harten en kwetsuren.

Rachael Tyrell zoekt in haar schilderwerk naar de
persoonlijke en culturele invloeden die haar als
kunstenaar hebben gevormd. Haar werken zijn
steeds te herkennen aan hun minimalistische
stijl: figuren en objecten worden geïsoleerd van
hun achtergrond en context verbeeld op een
onbehandeld doek.

Willy Peeters is een volbloed beeldhouwer die
zich in de voorbije drie decennia een consistent
oeuvre bij elkaar heeft gemodelleerd van een
uitzonderlijke kwaliteit. Hij kneedt wel in was
maar hij denkt in brons. Tastend zoekt de kunstenaar nog steeds in het onbekende, het nog
niet bestaande.

65 / 45 / Dialoog over een (r)evolutie. Ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag toont Tjerrie
Verhellen een overzicht van 2D, 3D en installaties gemaakt over vijfenveertig jaar. Hij linkt
hierbij zijn oeuvre aan recent werk van de collega’s van De Oude Smidse.

Danie toont een reeks VROUWENPORTRETTEN.
Prikkeling, zintuigelijk of verstandelijk. Om pret
te proeven. Gelaagd en losgelaten. Haar materiaal: houtskool en olieverf. Zwart-wit. En kleuren.
Veel kleuren.

Katelijne Laroy schilderkunst

24

Christiane Zeghers keramiek

32

Hadewych Delbaere collage, schilderkunst

Gebr. Tassetstraat 106, 3018 Wijgmaal
0485 519 347, www.katelijnelaroy.be

A. Vesaliusstraat 47a/49, 3000 Leuven
0499 774 213, www.keramiekcz.be

Pieter Paradaenslaan 6, 3010 Kessel-Lo
0486 589 756, www.eufrasieen.com

Plant een boom in je route! Katelijne Laroy is al
jaren geboeid door alles wat groeit. Alles wat de
wereld tot natuur maakt. de vertaling van natuurlijke schoonheid die uitgaat van een fascinatie voor bomen. Deze staan eenzaam in weer
en wind, sterk en krachtig als bron van leven, …
beweging, groei.

Christiane Zeghers toont naast handgemaakte
gebruikskeramiek ook kunstzinnig porselein.
Haar recente collectie is Japans geïnspireerd:
een mix van Oosterse glazuren en diverse
kleisoorten, van robuust tot kwetsbaar ogende
ontwerpen, met passie voor het onvolmaakte
en aangevuld met unieke kintsugi stukken.

Hadewych Delbaere maakt meestal kleine werken aan de keukentafel waarin ze persoonlijke
ervaringen verwerkt. Wat ze maakt is wat ze
doormaakt. Haar werk is impulsief, bewust onaf,
ongefilterd, een visueel dagboek, een getuigenis. Het verraadt haar innerlijk leven. En ze nodigt je uit om voyeur te komen zijn.

Alfons Van Tricht keramiek
Wijgmaalsesteenweg 10, 3012 Wilsele
0472 684 517, www.deschuurvana.be
Kleivormen in zijn handen laten groeien betekent voor Alfons Van Tricht samenvoegen en
verbinden. De klei door het vuur laten gaan om
weer te worden: steen, rots, kracht. Zijn zoeken
naar verbinding uit zich in symmetrie, in beweging, in de eenheid van vorm en kleur en in de
textuur van de huid.
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Inge Oeyen schilderkunst
Stationsstraat 35, 3020 Veltem-Beisem
0497 671 982, www.ingeoeyen.be
De lucht is donker, zwaar. Licht breekt door de
wolken. De tijd staat stil. De ervaringen van Inge
Oeyen als kinderpsychologe vinden hun weerslag in beklijvende schilderijen. Met Philippe
De Smedt en sieraden van Angélique Vilé wacht
jullie een warm onthaal!

www.kunstroute-leuven.be
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Philippe De Smedt teken- en schilderkunst, aquarel
Stationsstraat 35, 3020 Veltem-Beisem
0479 735 936, artmajeur.com/flipyaflip
Als het gaat om vakmanschap is Philippe De
Smedt al jaren een gevestigde waarde. Kleurrijke aquarellen, tekeningen of schilderijen
doen wegdromen en de alledaagse grijsheid
vervagen. Een huis en atelier, met Inge Oeyen
gedeeld, heten u welkom. Angélique Vilé, ontwerpster van sieraden, is dit keer hun gast.
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Els Vos grafiek, tekenkunst
Dalenstraat 6, 3020 Winksele
016 489 684, www.elsvos.be
In haar werk beweegt Els Vos zich in een wereld
tussen chaos en harmonie die ze probeert te
interpreteren en te 'betekenen' met haar kunst.
Beweging vormt tegelijk de kern en de spiraal
van haar werk. Het is zaak de altijd aanwezige
spanning zichtbaar te maken.
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Kunstenaars zijn erg actief in regio Leuven. Wil je dit zelf ervaren?
Kunstroute-Leuven biedt je die kans. Op zondag 26 april, vrijdag
1 mei en zondag 3 mei 2020 (telkens tussen 11u en 18u) stellen
37 kunstenaars hun atelier open. Ze ontvangen je, tonen hun
werk en vertellen over de manier waarop dat tot stand komt. Je
krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven;
een vruchtbare dialoog voor maker én kijker. Kunstroute-Leuven
werkt al 15 jaar via deze formule, tot grote tevredenheid van zowel het publiek als de deelnemende kunstenaars.

22

Sint-Hadrianusstraat 29, 3018 Wijgmaal
0497 844 549, www.anketacq.be

Info over het circulatieplan, parkeergelegenheid
en wegenwerken vindt u op de website van Stad
Leuven (www.leuven.be).

KUNSTROUTE
LEUVEN
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Kunstroute-Leuven is een initiatief, een organisatie en een dynamisch project van kunstenaars, met steun van...
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Bereklauw mixed media

19

Dirk Eelen schilderkunst
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Wilfried Rentmeesters fotografie, video, installaties

33

Brecht Lenaerts schilderkunst

Vlamingenstraat 79, 3000 Leuven
0478 440 869

Heidebergstraat 48, 3010 Kessel-Lo
0490 430 172, brechtlenaerts.jouwweb.be

Wilfried Rentmeesters werkt al enkele jaren rond
het thema “In de periferie van architectuur”. De
werken die hij in dit kader maakt, maken deel
uit van een groter geheel dat hij omschrijft als
“Archi - Texture”. Het is niet zijn bedoeling een
documentaire weergave van bouwsels te brengen. Die zijn slechts een vertrekpunt.

De schilderijen van Brecht Lenaerts vormen een
versmelting van een abstracte en een figuratieve wereld waarin kleur en compositie een grote
rol spelen. Zijn werk wordt gekenmerkt door
isolement en vervreemding. Dit wordt vaak versterkt door eenzame figuren die verloren lijken
en bijna opgaan in de ruimte.

Mileen Malbrain installatie, kinetische kunst, textiel

34

Nathalie Hendrickx keramiek, porselein

Dagobertstraat 11, 3000 Leuven
0487 220 058, artbymileen.weebly.com

Grotendries 29, 3210 Lubbeek
0495 607 624, www.nathaliehendrickx.com

Mileen brengt door allerlei manipulaties chaos,
onvoorspelbaarheid en destructie binnen in
haar werk. Zo ontstaat een beeld dat niet alleen
zijn opbouw laat zien maar ook zijn geschiedenis vertelt. In haar textielwerk bouwt ze een
nieuwsoortige wereld van hybriden als hoopvol
antwoord op een verschralende natuur.

Nathalie Hendrickx ontwerpt en creëert originele handgemaakte stukken in porselein waarbij ze zich graag laat inspireren door de natuur
en in het bijzonder door de onderwaterwereld.
Soms herkenbaar, soms abstract, altijd puur.

Staf Roels schilderkunst

35

David Speybrouck kunst voor tastzin

Bieststraat 100, 3020 Herent
0470 260 448, www.bereklauw.be

Waversebaan 164b, 3001 Heverlee
0495 146 549, www.dirkeelen.com

Koning Albertlaan 27, 3010 Kessel-Lo
0479 983 867, www.stafroels.be

Dorpstraat 84, 3060 Bertem
0471 630 356, wqd.nl/davidspeybrouck

De Bereklauw is een wereld op zich waarin verschillende kunstenaars zich bewegen - Lydie
Carle, Gosse, Koen Princen, Evi van Corenland,
Isabelle Reynders, Femke Vandevoorden, Karel
De Groef, Bram Debraekeleer, Bram Witloof, en
anderen - en artistieke bijdragen leveren in allerlei disciplines.

Dirk Eelen brengt... olieverf op doek.

Met zijn manier van schilderen probeert Staf
Roels de schoonheid van teloorgang op te roepen. Beelden van oude gebouwen, krachtig
aangebracht in vluchtige en ruwe penseelstreken, evoceren een momentopname van de aftakeling, voor het totale verdwijnen.

Het werk van David creëert een spanningsveld
tussen visualiteit en tast als ervaring. Licht en
schaduw krijgen hierbij een bijzondere rol toebedeeld. Het resultaat van zijn werk is als een
slingerbeweging waarbij de focus beurtelings
op concept en esthetiek ligt en beide elkaar om
beurt aanvullen en bijsturen.

Danielle Matthys textiel- en schilderkunst

15

Sofie Vanoosthuyse juweelkunst

20

Linda Bollens keramiek, installaties

28

Hilde Ghesquiere fotografie, houtsnede
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Bernadette Lefevere keramiek

Leopold Decouxlaan 69, 3012 Wilsele
0498 701 719, www.daniellematthys.be

Vismarkt 6, 3000 Leuven
0472 729 756, www.sofievanoosthuyse.be

Waversebaan 164b, 3001 Heverlee
0499 147 182, lindabollenskeramiek.com

W. Coosemansstraat 174, 3010 Kessel-Lo
0486 635 737, www.hildeghesquiere.be

Kostersberg 4, 3060 Korbeek-Dijle
0478 731 332, www.bernadettelefevere.be

Danielle schildert, tekent en combineert verschillende materialen om de juiste sfeer te bekomen. De laatste jaren werkt ze vaak met textiel in transparante lagen. Haar werk neemt je
mee in een cyclus van dromen en ontwaken. Bij
het ontwaken wil je de droom vatten, maar de
essentie is weg. Of was die er niet?

Het werk van Sofie Vanoosthuyse balanceert
tussen verfijning en kracht, ruw en zacht, karakter en ingetogenheid. Ze versmelt eeuwenoude
smeedtechnieken met steeds wisselende grafische inspiraties; van periodes zoals Art-deco
en -nouveau, van helden als Gaudi en Miro, van
streken als het verre oosten.

Geleide imperfecties en intuïtieve beelden.
Vaak kiest Linda Bollens voor porselein, “een
verleidelijke vrouw die pronkt met haar sensuele huid”. Het creatieproces is voor haar een zoektocht naar de expressie van het onzegbare. Haar
atelier ligt op een site waar ook Luc Huysman en
Dirk Eelen een atelier hebben.

De beelden van Hilde zijn in de loop van de tijd
inhoudelijker geworden. Ze zoekt steeds meer
grenzen op en laat in haar trage beelden de tegengestelden in elkaar vloeien. Samen met de
gastkunstenaars Milica Jovanovic en Susanne
Stoop wordt de nadruk gelegd op het innig samengaan van foto en keramiek.

Het keramiekatelier van Bernadette Lefevere,
gelegen in de mooie Dijlevallei, is opgetrokken
uit leem en stro. Haar werken zijn dansende potten; sculpturale vormen die fragilitiet, tederheid
en sensualiteit uitstralen. Daarnaast geeft ze al
enkele jaren workshops voor kinderen en volwassenen.

Dany Tulkens beeldhouwkunst

13

TRES mixed media

16

Johan Van Cutsem fotografie

21

Luc Huysman teken- en schilderkunst, grafiek

29

Arne Reynaert schilderkunst

37

Linda De Nil keramiek, steengoed, porselein

Kolonel Begaultlaan 15, 3012 Wilsele
0475 257 866, www.danytulkens.com

Vaartkom 4, 3000 Leuven
016 246 624, www.artforum.be/tres

Tiensestraat 37, 3000 Leuven
0475 274 070, www.oogenblik.be

Waversebaan 164b, 3001 Heverlee
0486 841 120, www.luchuysman.com

Gemeentestraat 94, 3010 Kessel-Lo
Annick Nuyens: 0494 933 684

Reigersstraat 8, 3051 Sint-Joris-Weert
0478 591 484, www.blauwzuur.be

Dany Tulkens maakt beelden in geslagen en
gelast brons. Elk werk vertelt een verhaal of
een legende over ons en hoe we ons gedragen
ten aanzien van wat ons omringt. Niets is vrijblijvend en niets is verplicht. Dit maakt de vrijheid van zijn figuren dwingend. Iets waarvan hij
hoopt dat het tot nadenken stemt.

TRES is een project waarin kinderen en jongeren ondersteund door jeugdzorg samenwerken
met een kunstenaar. Ze nemen de tijd om elkaar
te leren kennen, wisselen ideeën uit en creëren
samen een kunstwerk. Een project van Artforum
vzw / Urban Woorden, De Wissel, Combo, Ter
Wende-Espero en Sporen.

Fotograaf Johan Van Cutsem (Leuven, °1965)
verzamelt landschappen. Verwacht geen postkaarten maar persoonlijke impressies, vormen en kleuren die verwondering wekken. De
heetste plek op aarde in Ethiopïe vertoont verrassende gelijkenissen met diepgevroren streken in Groenland en Mongolië.

Luc Huysman toont dit jaar alleen klein werk:
grafische beelden niet groter dan 5 cm op 6 cm
die elk een eigen verhaaltje weergeven. Wait
and see!

Op 19 juli 2019 overleed Arne Reynaert, één van
de kunstenaars die aan de basis lag van de organisatie van Kunstroute-Leuven. Bij wijze van eerbetoon wordt het atelier van Arne tijdens deze
editie van Kunstroute-Leuven opengesteld. Een
uitgelezen kans om nog eens te grasduinen in
het indrukwekkend oeuvre dat hij naliet.

Atelier Blauzuur toont eigenzinnig porselein
en steengoed. De brute dekselpotten en vazen
op het pottenbakkerswiel gedraaid, hoekig
met een schorsachtige huid. De porselein niet
maagdelijk wit, maar door hitte vervormde en
met vliegas vervuilde unica uit de Anagama
oven.

