Michael Bracke - Kattenberg 64
0479 344 931
michaelbracke@skynet.be - www.michaelbracke.net
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Sander Belmans - Sint Erasmusstraat 50
0474 490 124 - sander@mmooii.be
www.instagram.com/mmooii.be/ - www.mmooii.be/
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Paul Vervloet - Sint Erasmusstraat 50
0496 956 355
poltriz@hotmail.com
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“Het besef dat er met kunst, schilderen, een betekenis creërende verbinding kan gemaakt
worden met de realiteit, was en is de reden om me ermee bezig te houden.
Aangescherpt in de tijd resulteert dat in het gebruik van fotografisch materiaal
uit de actualiteit als basis voor schilderijen.
In situ, concepten en tijd krijgen zo een plaats.”
Peter Proost - Toekomststraat 8
0486 919 236
bnbridderspoor@gmail.com - peterproost.com

17

w

Pieter is Borgerhoutenaar en socioloog van beroep. Tekenaar / illustrator, niet van
beroep, maar wel met dezelfde passie. Werkt met diverse materialen, van potlood en
balpen tot aquarel en acryl, van collage tot en met digitaal tekenen.
Zijn onderwerpen zijn mensen, portretten, stadslandschappen en tekeningen die eerder
de expressionistische of surrealistische kant opgaan. Nooit zeemzoet of gitzwart.
Sfeer en emotie zijn belangrijke elementen.
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Pieter Rotthier - Sint Erasmusstraat 50
0485 428 792
pieter.rotthier@gmail.com - instagram.com/quick_on_the_drawing

Proza-K Art is het Beeldende Kunsten luik van Proza-K, een Cross Art Platform dat naast
dichters ook beginnende kunstenaars stimuleert om tijdens onze events hun werken en
projecten te exposeren en te experimenteren met andere vormen van kunst.
Joanna, die deelneemt aan deze Open ateliers, is steeds op ontdekking. Ze exploreert
materialen en visuals om linken te leggen, niet alleen via beeld maar ook met woorden.
Experimenteren is haar leerproces, deze evolutie stopt nooit.
Ze is Art Director van het collectief, om op deze manier niet alleen woord kunstenaars
maar ook andere kunstenaars een platform te geven.

Robby Van Craenenbroeck, alias borri-borri (°1955)
Ik evolueerde vanuit de ambachtelijke meubelmakerij naar meer vrij en artistiek werk
waarbij de nuttigheidsfunctie stilaan op de achtergrond geraakt. Gerecupereerd massief
hout, brandhout, allerlei gevonden zaken, zwammen en strandvondsten ... zetten mijn
fantasie in beweging.
Naast de assemblages ben ik ook graag bezig met fotografie.

w

Robby Van Craenenbroeck - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
0478 203 773
vancraenenbroeck.robert@gmail.com - //beeld.be/kunstenaars/robert-van-craenenbroeck
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Anja Geys - Kroonstraat 178
0478 267 599
anja.geys@telenet.be

Open ateliers Borgerhout 2022

14

vrijdag 16 september om 19u
feestelijke opening
overzichtstentoonstelling in ‘t Werkhuys
met een fijne mix van kunst, woord, dans en muziek!
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Poëziekamer stadsdichters - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
boekenstad@antwerpen.be
www.facebook.com/AntwerpenBoekenstad/

zaterdag 17 & zondag 18 september van 11 tot 18u
open ateliers en overzichtstentoonstelling

w

‘Ambivalent Venetië’ maakt deel uit van een installatie waarbij uitwassen van het platvloerse
toerisme aldaar in de vorm van kitsch vermengd worden met kunst van de Biënnale. Deze
combinatie kreeg een plaats binnen een ruimere omkadering onder de naam Art, Kitsch & Camp.
Zijn vormentaal draait rond het zo genoemde ‘Afgeronde Vierkant’. Voor Tapiaco is het een oervorm
en een universeel symbool omwille van zijn eenvoud. Ze inspireren hem in het onderzoek naar
andere bestaande objecten waarvan de geaardheid en het voorkomen aansluiten bij zijn
vormentaal die hij plaatst in de context van uiteenlopende thema’s en dit met uiteenlopende
technieken en toepassingen. Hij stelt daarbij de relatie tussen cirkel en vierkant in vraag maar
distantieert zich hierbij van elke geometrische interpretatie.
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Welkom! Wij zijn een collectief van mensen en organisaties die gaan voor veiligere en
groenere Turnhoutsebaan voor iedereen. Onze boodschap? Pak'm aan, de Turnhoutsebaan!
Wij willen dat Vlaanderen, de stad, het district en de bewoners samen rond de tafel zitten
over de Turnhoutsebaan. Het nieuwe stadsbestuur beloofde in zijn bestuursakkoord van 2018
werk te maken van een 'metamorfose' voor de Turnhoutsebaan.
Wat vragen wij? Een veiligere en groenere Turnhoutsebaan die dient als winkelstraat en
ontmoetingsplaats voor iedereen.
De Turnhoutsebaan heeft het potentieel om de Ramblas van Antwerpen te worden.
Zin om mee na te denken? Of om dingen te doen?
Wil jij mee actie voeren? Help je mee? Laat het ons weten!
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Expo rond de Turnhoutsebaan - Borgerhub Turnhoutsebaan 92
pakzeaandeturnhoutsebaan@gmail.com
Facebook: @pakzeaandeturnhoutsebaan - Instagram: @pakzeaandeturnhoutsebaan
Het VAK is een atelier in hartje Borgerhout waar 27 VAKkers hun plaats hebben.
De veelzijdigheid van het VAK is haar grote sterkte.
Van de grofste houtbewerking tot de fijnste afwerking van diverse materialen.
Van het betere laswerk tot computergestuurd lasersnijden en -graveren. Deze diversiteit
zorgt voor veel mogelijkheden en leuke samenwerkingen. Bovendien is het gewoon ook
een prachtige werkplek om eens te komen bezoeken.

3

VAK VZW - Appelstraat 27
0486 760 242
christine_van_derslijen@hotmail.com - facebook @VAKantwerpen
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9 Ateliers

15

TUIG is een platform voor illustratoren en grafisch ontwerpers.
Voor Borgerhart vult TUIG het atelier (Atelier DOP) met het werk
van 10 lokale Illustratoren/grafisch ontwerpers.
Kom ze ontdekken en kijk ineens binnen bij co-werkplek Atelier DOP.
TUIG bij atelier DOP - Appelstraat 27a
info@tuig.rocks
www.tuig.rocks
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7 Ateliers

THOTH is een pseudoniem voor THilly roOTHooft.
Studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen,
afdeling Beeldende Kunsten - Juweelontwerp en Edelsmeedkunst.
Theater- en muziekopleiding aan de Academie voor Muziek en Woord Antwerpen.
Een beheerste vrijheid is de beste omschrijving van mijn tekeningen, teksten en muziek.
Improvisando ma non troppo.
THOTH ~ THilly roOTHooft - Lovelingstraat 68
03 239 66 25 / 0496 497132
thoth@telenet.be - https://www.thoth.space
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2 Ateliers

Expo &
6 Ateliers
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Grafisch ontwerp - Jurgen Claesen

12

Proza-K - Borgerhub Turnhoutsebaan 92
www.prozak.be - 0466 055 575
prozakpoetry@gmail.com - Instragram: @prozakpoetry - Facebook: @proza-K
joannamadclone@gmail.com - Instagram: @joannamadclone_art - 0474 322 335

4 Ateliers

en naar vrijheid in abstractie.

Antwerpen heeft sinds begin dit jaar een pool van vijf stadsdichters die de stad verblijden met
hun poëzie. Vier van de vijf, Lies Van Gasse, Yannick Dangre, Ruth Lasters en Proza-K, hebben
linken met Borgerhout en dat maken ze duidelijk met een heuse poëziekamer die ze tijdens
Borgerhart installeren met een selectie stadsgedichten die ze tot nog toe bij elkaar schreven.
De gedichten worden vormgegeven door Jurgen Claesen. Speciaal voor deze gelegenheid spreken
de dichters alle gedichten in zodat je ze ook audio kan beleven.

TAPIACO - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
0486 063 014 - tapiaco@telenet.be
www.tapiaco.eu

Pierrette is woordkunstenaar om en rond Borgerhout, aldus Borgerin.
Ambachtelijke omgang met het Woord. Ze dialogeert, fabuleert, goropiseert met
allerlei wezens. Ze bevraagt het mens-zijn. Bezoek hier haar poëtisch-alchemisch
kabinet of kom gewoon luisteren naar vogelkreten.
Pierrette COffrée - ’t Werkhuys Zegelstraat 13
0473 136 561
pierrettecoffree@gmail.com - www.pierrettecoffree.com

Sophie Pillen - Sint Erasmusstraat 50
0495 261 340
me@sophiepillen.be - instagram : @bypillen

© Dries Luyten

Paul is vooral een avonturier en filosoof!
Hij is autodidact en begon terug te schilderen tijdens de lockdown.
Hij schildert meestal personen in een tafereel of situatie.
Hij gaat helemaal op in zijn activiteit en duikt zelf mee in zijn wereld op het doek.
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Borgerhart

Via spanning,
ontlading en transparantie
streven naar vreugde in kleur

7

Anouk Antoine - Kroonstraat 178
0476 505 658 - info@anoukantoine.com
Instagram - anouk_antoine

Sophie Pillen, master in graphic design St-Lucas Antwerp (1993)
and graduated at the Royal Academy of Fashion Antwerp (1997).
Stylist fashion, deco & publicity and ceramic artist.
Fascinated by feline mammals, religion, archetypes, symbolism. Big fan of dark humor
and cynical remarks. Born and raised in Borgerhout.

Nadia Denys is ook een veelzijdige en passionele fotografe.
Voor de online magazines ‘Enola’ en ‘Concertmonkey’ fotografeert ze al jaren de
Belgische en internationale muziekscene. Ze maakt ook deel uit van het huisfotografen
team van muziekcentrum Trix.
Onlangs heeft ze een plek geopend waar dromers en creatievelingen op een
budgetvriendelijke manier hun werk en creaties kunnen tonen.
Nadia Denys - Lange Kievitstraat 142
0474 615 402
dieplek@proximus.be
https://www.nadiadenys.com/ https://www.dieplek.be/

Hedendaags expressionisme, (meestal) grootformaat schilderijen.
Anouk schildert tussen Borgerhout en Montréal, Canada. Opleiding: Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten Antwerpen. Geometrische vormen in kleurrijke, vrije ruimtes
vertegenwoordigen de aanwezigheid van maatschappelijke normen in het dagelijks
leven. Schilderen, vaak met de juiste elektronische muziek en
de beste hond ter wereld naast haar!

Sander is een leerkracht beeldende kunstvakken aan de! Kunsthumaniora te Antwerpen
en genoot een opleiding tot grafisch vormgever en illustrator aan Sint-Lucas Gent.
In zijn vrije tijd, die zich grotendeels ’s avonds afspeelt, gaat hij klimmen of tekent en
schildert hij. Tot voor kort waren dit kleine werkjes in uiteenlopende materialen maar de
laatste maanden maakte hij ook groter werk, met meer aandacht voor detail en
betekenis. Zijn werk is bijna altijd surrealistisch van insteek en hij kan zich ook
verliezen in het bedenken van gniffeltitels, steevast na het maken van het werk zelf.
Sander toont zijn beste werken op zijn instagram-pagina.

Een animalier moet, als hij met een levend model werkt, vooral eerst de vorm (fysisch) en de ziel
(psychisch) van zijn model in zijn handen en zijn geest en eigenlijk ook in zijn hart krijgen.
Aangezien in tegenstelling met een menselijk model, blijft een dierlijk model niet stilstaan in de
gewenste houding. Hij moet dus een geestesbeeld (Gestalt) van het dier vormen.
Dit bestaat o.a. uit de anatomie en de bewegingsfysiologie van het dier, maar ook uit de
geestelijke indruk en het gevoel dat het dier bij de animalier oproepen.
Het geestesbeeld probeert hij over te brengen in de klei en van de klei naar de toeschouwer.
Zodat de toeschouwer dezelfde gevoelens en indrukken vormt bij het beschouwen van het beeld,
m.a.w. de ziel aanvoelt van het dier.
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Contact & Info
michaelbracke@skynet.be
jurgen@zoomin.be

Open Ateliers Borgerhout 2022
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V.U. Michael Bracke - Kattenberg 64 - 2140 Borgerhout

Zegelstraat 13 - info@werkhuys.be

