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Stil - Licht Peter Van Gheluwe (schilderijen en werk op papier)
De schoonheid stilgezet - Eja Siepman van den Berg (beelden)
In deze eerste tentoonstelling van het nieuwe jaar krijgen het licht en het
ruimtelijke een bijzondere plaats. Hoofdtentoonstelling: Peter Van Gheluwe
verdiept zich in bestaande en abstracte ruimtes, met tekeningen en schilderijen.
De aardse kleuren herinneren aan de natuur, terwijl het allemaal binnenruimtes
zijn. Het binnenvallend licht leidt ons rond in de ruimtes. In die zin zijn het
schaduwkamers, onbewoonde holruimtes, 'unheimliche' vertrekken. Door zich
minder thematisch te oriënteren maar zich meer op het doek zelf te richten puurt
Peter Van Gheluwe de gevoeligheid van zijn schilderkunst uit. Hij laat vanuit de
vlakte van het doek een lichtinval verschijnen. Stil-licht plaatst de kijker in de
dubbele positie tussen noodzaak en verschijning.
Accenttentoonstelling: De beelden van Eja Siepman van den Berg leggen bij de
eerste kennismaking direct een verband naar een klassieke stijl in de
beeldhouwkunst. Al snel ontdek je de strakheid en abstractie, het reduceren van
vorm en symmetrie is een belangrijk onderdeel in haar werk. Haar zwarte bronzen
omsluiten een mysterieuze ingetogenheid die het licht op een bijzondere sensuele
manier weerkaatsen. De schoonheid is verstild, vastgelegd in een prachtig moment
van innerlijke balans
en serene rust.

Pet er v an Ghe l uw e - S2, 2 0 1 2
Olieverf op doek , 80 x 100cm

Voorbezichtiging zaterdag 26 Januari van 16 tot 20 uur
Tijdens deze voorbezichtiging zullen Peter Van Gheluwe en Eja Siepman van den
Berg aanwezig zijn.

We nodigen u uit voor de officiële opening op zondag 27 Januari 2013
15.00 uur
15.30 uur
15.40 uur
16.00 uur
16.00 - 18.00 uur

Ontvangst
Welkomst woord Roland Janssen
Inleiding tentoonstelling 'De schoonheid stilgezet' door
Marleen Van Duyse
Inleiding tentoonstelling 'Stil - Licht' door Stef Van Bellingen,
artistiek directeur kunstenplatform WARP
Gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling en kennis
te maken met de kunstenaars

Lid Antwerp ART Galleries
Deel name Nocturne donderdag 31 januari 2013 van 18 tot 21 uur
www.antwerpart.be

Pe ter v an Gh el uw e - G1, 2 0 1 2
Inkt, houtskoolkrijt op papier , 80 x 117 c m

*Parkeertip bij de galerie aan het Willemdok:
Zon- en feestdagen gratis parking. Ondergrondse Parking Godefriduskaai,
Zeevaartstraat 11 Antwerpen (aan de overzijde van het Willemdok vind u de
galerie)

Galerie Schoots + Van Duyse
International Contemporary Art
Napoleonkaai 15 B 2000
Antwerpen België
T: 0032 (0)3 689 13 14
M: 0032-(0)497 90 49 35
E: info@galerieschoots-vanduyse.com
I: www.galerieschoots-vanduyse.com

E j a Si epm an v an den Be r g
S taa nd m ei s j e ( l i nk s ) , 104 c m , 198 5
Bee l d Z i gz ag ( r e c hts ) , 16 0c m , 1 9 9 5
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