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Concept

Art.Autun organiseert in samenwerking met de 
stad Autun en het Musée Rolin een eerste 
biënnale van internationale hedendaagse kunst 
in Autun, een stad in het hart van de 
Bourgogne (F), van 7 juli tot en met 26 
augustus. 

Het kunstenaarsduo Reniere&Depla, curatoren 
van dit project, maakt voor deze eerste editie 
een eigenzinnige selectie van kunstenaars uit de 
Lage Landen.  

Ze verhalen wat hen op raadselachtige wijze 
ontroerde, verwonderde en bijbleef.  
De historische eenheid van Vlaanderen en 
Bourgondië in de 14e-15e eeuw is hun 
imaginaire kapstok om artistieke interacties en 
migraties te visualiseren die de tijd en de 
politiek-geografische constellaties overstijgen.

ART AUTUN #2018 

Hans Op de Beeck,Tatiana
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Concept

“Ce qui pèse et ce qui nourrit”  
Dit vers van R.M.Rilke reikt ons een sleutel aan 
tot een wereld waar geschiedenis, cultuur en 
territorialiteit wegen op ons dagdagelijkse 
leven maar meteen ook een impuls is, om op 
zoek te gaan naar de voedingsbodem in het 
andere en de anderen. 
ArtAutun toont  hedendaags werk  dat een 
uiting is van een grote culturele verwevenheid. 
Die  vermenging is op haar beurt het resultaat 
van een fusie van kunst en geschiedenis, m.a.w 
van ons beeldend herinneren. 
De werken van deze kunstenaars uit 
Vlaanderen,Nederland en Frankrijk verhalen 
ons een  grenzeloos gevoelige wereld en 
nemen ons mee op een weg los van trends en 
vooroordelen. 
Terwijl  traditionele afbeeldingen ver achter ons 
liggen, worden we geconfronteerd met een 
nieuwe visie op de werkelijkheid die bepaald 
wordt door de gevoeligheid van ieder 
individueel kunstenaar.

ART AUTUN #2018 

“Ce qui pèse et ce qui nourrit “

Hôpital Saint-Gabriel  
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Concept 3 

2 

1 HÔPITAL SAINT-GABRIEL  
(BILLETTERIE)

MUSÉE LAPIDAIRE

LE MUSÉE ROLIN 

1Hôpital Saint-Gabriel  

2 Musée Rolin  

3 Musée lapidaire

Allée Colette via la place 
du Champ de Mars, 
71400 Autun. 

1, Rue des Bancs, 
Quartier cathédrale 
71400 Autun. 

10, rue Saint-Nicolas, 
Quartier Marchaux 
71400 Autun. 
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Kunstenaars

Jan Van Imschoot Sarah Westphal

Marcel Van Eeden

Filip Vervaet

Hans Op de Beeck

Elly Strik Yves Velter

Tinus Vermeersch Godfried Vervisch 1930-2014 Léon Spilliaert 1881-1946

Tamara Van San

Art Autun #2018 stelt, van 7 juli tot 26 augustus 
2018, in de zalen van het musée Rolin, in 
het musée lapidaire Saint-Nicolas, in het 
voormalig hospitaal Saint-Gabriel, werken van 22 
kunstenaars voor. 

Reniere&Depla
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Kunstenaars

Stefan Peters

Berlinde De Bruyckere

Gerald Petit

Carole Vanderlinden Maaike Leyn

Steven Peters Caraballo Peter De Koninck Quinten IngelaereSofie Muller

Renato Nicolodi
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Kunstenaars

BERLINDE DE BRUYCKERE 
HANS OP DE BEECK 
PETER DE KONINCK 
QUINTEN INGELAERE 
MAAIKE LEYN 
SOFIE MULLER 
RENATO NICOLODI  
STEVEN PETERS CARABALLO 
STEFAN PETERS 
GERALD PETIT 
RENIERE&DEPLA 
LÉON SPILLIAERT 
ELLY STRIK 
MARCEL VAN EEDEN 
JAN VAN IMSCHOOT  
CAROLE VANDERLINDEN 
TAMARA VAN SAN 
YVES VELTER 
TINUS VERMEERSCH 
FILIP VERVAET 
GODFRIED VERVISCH 
SARAH WESTPHAL

22 KUNSTENAARS  
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1 BERLINDE DE BRUYCKERE °1964

Het levensgevoel van Berlinde De Bruyckere, denk ik, wordt 
bepaald door een alles omvattende, diepe verbondenheid. We 
weten dat de woorden ‘religie’ en ‘yoga’ allebei ‘verbinding’ 
betekenen, maar wat wordt er verbonden? In de eerste plaats, 
zo lijkt het, is elke geestelijke levenshouding erop gericht ons te 
verzoenen met onze lichamelijkheid, onze sterfelijkheid en de 
onkenbaarheid van een onbeheersbare wereld. Als denkend 
dier staan we buiten de wereld, maar als waarnemend en 
voelend wezen kunnen we ermee samenvallen. Wie eenzaam 
is, is zonder een God die hem of haar wil vergezellen en 
troosten. De Bruyckere lijkt zo’n troost te hebben gevonden in 
de omgang met een ademende, sensuele, bewegende, 
samentrekkende en uitdijende, oneindig op en neer gaande, 
schuimende, spuitende, vloeiende, uiteen brokkelende, 
samenklonterende, smeltende en stollende wereld. In haar werk 
voelen we de gedaanteverwisselingen van Ovidius, niet als 
parabels, maar als beelden voor een eeuwig veranderende 
wereld die we ook kennen van de fragmenten van Herakleitos 
of de sutra’s van Patangali: een wereld die een eenheid vindt in 
haar verscheidenheid, diepte in haar oppervlakte, en kracht in 
haar vergankelijkheid. ‘Dankzij de dood,’ schrijft Marcus 
Aurelius, ‘blijft de wereld eeuwig jong en fris.’ Wij ervaren 
deze beeldhouwwerken en bijna treuren wij niet meer, omdat 
wij voelen hoe een vrouw deze voorwerpen voor ons heeft 
geschapen, en zichzelf op die manier heel even boven de 
vergankelijkheid heeft uitgetild, zonder te verzaken aan de 
verbondenheid die alles voedt. 
(Hans Theys, Montagne de Miel, 23 februari 2018) 
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2 HANS OP DE BEECK °1969

De multi-disciplinaire kunstenaar Hans Op de Beeck is een 
maker van fictieve, parallelle werelden. Laverend tussen 
verleden en toekomst, fictie en realiteit tasten zijn werken een 
zinsbegoochelend hedendaags universum af. Zijn werk is als 
een zintuigelijke duizeling waarin het vertrouwde en het 
alledaagse kantelen naar  de verwondering en de 
bevreemding. Van monumentale installaties tot beeldhouwwerk, 
van videofilms en fotografie tot animatiefilms, van het schrijven 
van kortverhalen tot het maken van schilderijen en tekeningen; 
Op de Beeck zet alle media in om ons een mentaal theater te 
bieden. Hij biedt reflectieve, sociale en culturele ervaringen als 
een stille, poëtische weging van ons mens-zijn. (Eva Prouteau)
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3 PETER DE KONINCK °1963

Het oeuvre van Peter De Koninck kenmerkt zich in de eerste 
plaats door de monumentale grafiek. Van opleiding graficus, 
creëert hij beelden die, gedragen door een persoonlijke en 
doorwrochte techniek, impressionante en desolate architectuur 
als onderwerp hebben.Dit thema keert ook terug in zijn 
schilderijen, realisaties in olieverf, een techniek die hij de 
laatste 10 jaar exploreert.Recentelijk echter, is het thematische 
luik uitgebreid naar een veelheid van overwegend klassieke 
onderwerpen, die refereren naar voorbeelden uit de 
Kunstgeschiedenis. Het verkennen van de mogelijkheden tot 
abstrahering vormt eveneens een recent onderdeel van zijn 
werk. 

Daarom valt dit oeuvre moeilijk onder één noemer te vatten, 
het is een persoonlijke zoektocht naar de mogelijkheden en 
variaties tussen beeld, techniek en inhoud.  
(P.D.K., januari 2018)
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4 QUINTEN INGELAERE °1985 

Door het toe-eigenen van beelden, strategieën en technieken 
van oude meesters ogen de werken van Quinten Ingelaere op 
het eerste zicht erg herkenbaar. De schilderijen putten uit een 
visueel en iconografisch vocabularium dat is verankerd in ons 
collectief geheugen. De werken maken gebruik van een 
aangeleerd visueel archief. Geen enkel werk is echter te 
reduceren tot een herkenbare compositie. De schilderijen van 
Quinten Ingelaere interpreteren, herdefiniëren en 
hercontextualiseren klassieke thema’s.De vertaalde echo’s 
refereren aan stillevens van bloemen, vissen, vogels, maar zijn 
in feite amorfe en gedeformeerde suggesties. De vormen lijken 
enkel te bestaan in een parallel universum. 

Hoewel de werken van Quinten Ingelaere eerder figuratief te 
noemen zijn, bevatten ze een sterk verfijnde vorm van 
abstractie. De werken bedriegen niet enkel onze ogen, maar 
spelen met ons gedeeld visueel vocabularium en onze 
verwachtingspatronen. Quinten Ingelaere’s  werk refereert aan 
de wijze hoe kunsthistorische artefacten in ons geheugen zijn 
gepland en hoe deze allegorieën en paradigma’s onze kijk 
beïnvloeden op beelden en (hedendaagse) kunst. 
Hoewel Quinten Ingelaere’s werken niet de intentie hebben een 
politieke of ethische boodschap over te dragen doen ze ons 
nadenken over hoe de onvermijdelijke historische en culturele 
bagage invloed uitoefent op de wijze hoe we gebeurtenissen 
en beelden percipiëren. (Dauwens & Beernaert gallery) 
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5 MAAIKE LEYN°1975

De tekeningen van Maaike Leyn zijn gemaakt van stof. Ze wrijft 
de droge pigmenten van houtskool en pastel in de vezels van 
het ruwe canvas. Bepaalde delen van het stof blijven, laten een 
spoor achter op het canvas, andere verdwijnen en gaan hun 
eigen gang. De kunstenaar is als een fluitspeler die het stof doet 
dansen op een mystieke manier. Maar de dans van de tekening 
wordt ook bepaald door krachten waarover de kunstenaar 
geen controle heeft. In haar werk, dat vaak monumentale 
proporties aanneemt, gaat het over de essentie van het zijn, of 
het afwezig zijn. Met ruw canvas, het stof van de houtskool 
streeft de kunstenares naar het meest essentiële, ontdaan van 
onnodige franjes. Ook de manier waarop ze het canvas aan de 
muur spijkert zonder kader benadrukt dit. De manier waarop ze 
het materiaal hanteert, refereert ook naar het onderwerp van 
de tekeningen: Het werk gaat over een wereld die constant 
verdwijnt, die we niet kunnen fixeren, enkel in gedachten, maar 
zelfs deze gedachten bedriegen ons. Ze toont een hotelkamer, 
een vloer, gordijnen voor het venster, trappen maar de mens is 
verdwenen. De tekeningen zijn suggesties naar vage plaatsen, 
gebeurtenissen of herinneringen uit het verleden. Er zijn geen 
duidelijke lijnen, door de onwelwillendheid van de houtskool 
kan de tekening zich nooit volledig hechten aan het canvas en 
creëert het een schemerlicht, een moment tussen het zijn en het 
niet zijn, het verdwijnen.  
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6 SOFIE MULLER °1974

Sofie Muller voert in haar gelaagde oeuvre een voortdurend, 
diepgaand onderzoek naar de menselijke conditie en de 
schoonheid van onze individuele kwetsbaarheid. De centrale 
terugkerende thema’s zijn imperfectie en psychofysisch trauma. 
Ze gaat op zoek naar het breekpunt van geest en lichaam en 
portretteert dit in rooktekeningen en sculpturen in brons of 
albast.  
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7 RENATO NICOLODI °1980

Renato Nicolodi poogt in zijn werk een universele sacraliteit op 
te roepen.   

Zijn sculpturen en schilderijen verbeelden ruimtes met gangen 
en trappen die naar afgesloten doorgangen leiden. Licht en 
schaduw brengen de blik van de toeschouwer naar de 
binnenkant van de constructie, die onbereikbaar blijft. De kern 
van het werk lijkt een soort leegte te beschermen.  
De kunstenaar refereert naar archetypische gebouwen uit 
verleden tijden en culturen die hij ontdoet van hun 
oorspronkelijke functie, ornament en dogma. Hij creëert 
monumenten, relikwieën, schrijnen die de herinnering en de 
gedachten van zowel de maker als van de toeschouwer 
bewaren.  

De sculpturen en schilderijen van Renato Nicolodi vormen 
mentale bakens voor de hedendaagse mens die leeft in een tijd 
waarin de maatschappij in een gigantische stroomversnelling is 
terechtgekomen en waarin alles in vraag wordt gesteld: 
wetenschap, technologie, natuur, cultuur en de mens zelf. Het 
zijn visuele ankerpunten die de toeschouwer uitnodigen tot 
reflectie en meditatie. Ze vormen de fysieke en mentale weg 
waardoor de toeschouwer in zijn eigen mentale ruimte kan 
reizen.  
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9 STEVEN PETERS CARABALLO °1978

Aan de hand van Steven Peters Caraballo’s werken krijgen de 
klassieke thema’s zoals het portret, het stilleven en de vanitas, 
opnieuw de kans om zich te onderscheiden doorheen de pracht 
van hun eenvoud. Ze fungeren weer als hedendaags symbool 
voor een verloren blik, een trachten te kijken naar de ons 
omringende werkelijkheid die wordt aangetast door een 
prangende vergankelijkheid en gedesoriënteerde aandacht in 
de observatie ervan. 

In de vorm van een geschilderde authenticiteit verwijst 
Caraballo naar de fundamentele kracht die verscholen zit in de 
complexiteit en de eraan verbonden schoonheid van traditie en 
de te vaak bijna onbespreekbare merites van de 
schilderkundige ambacht. 

In confrontatie met zijn op het eerste zicht verleidende 
schilderijen ontstaat er tegelijkertijd een beklijvende 
vervreemding in onze huidige geconditioneerde gewoonte van 
ongeconcentreerd kijken. Een verstilde andersoortige 
emotionele overmeestering die enkel als gematerialiseerde 
vorm terug te vinden is in pertinente schilderkunst. 
(Sven Vanderstichelen) 



18

10 STEFAN PETERS °1978

Voor Stefan Peters is het gewicht van de schilderkunst 
onlosmakelijk verbonden aan de zin en de nietigheid van het 
bestaan.  Met een specifieke fascinatie voor de taal van verf, 
ontsluitert Peters al gedurende enkele jaren de beeldvorming 
om zodoende dieper door te dringen in de werkelijkheid. In 
welke mate kan de lange traditie van het medium schilderkunst 
een antwoord bieden op de eigentijdse complexiteit? De 
elegantie van zijn schildertechniek ondermijnt de kunstenaar 
met retorische middelen als omkeringen, spiegelingen en 
versnijdingen. Dit leidt tot taferelen met zowel feeërieke als 
apocalyptische kenmerken. Met indirecte belichting, scènische 
schaduwen en borstelsporen die vaak weigeren een 
beschrijvende functie te vervullen, dissecteert Peters datgene 
wat ons vertrouwd is. Het lijkt alsof Edward Snowden in ‘The 
Truman Show’ terecht is gekomen en uiteindelijk stel je 
eveneens de vraag: ‘Was nothing real?’  

Met verf mediteert en zoekt de kunstenaar naar een beginsel - 
hoe langer hoe meer is dat de eenvoud van een borstelspoor 
en zelfs de leegte. Uiteindelijk creëert Stefan Peters visuele 
draaikolken en hoewel er onherroepelijk iets knaagt aan de 
illusoire constructies hebben ze steeds een fatale 
zuigingskracht. (Stef Van Bellingen) 
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11 GERALD PETIT °1973

In stukken getrokken  en verscheurde figuren (misschien onder invloed 
van een verscheurde liefde), gedomineerd  door mythische krachten en 
ontdubbeld in diverse versies. Deze beelden probeert Gerald Petit 
weer samen te brengen terwijl hij ze terzelfdertijd toch verder 
ontrafeld. Of zijn het intieme scheurtjes die hij in de realiteit niet wil 
tonen als een voorbestemd format maar eerder als een rituele 
passage. De taak van de kunstenaar bestaat er hier in om beide 
bewegingen in één tijdsmoment te consolideren. Net zoals die dingen 
die de mens als doel stelt maar nooit bereikt. Wat de mens zowel 
aanraakt als ontsnapt. En meer nog: het onderwerp en zijn 
representatie, de afbeelding en zijn drager, de ondergrond en zijn 
geschiedenis, het personage en zijn dubbelganger, alles wat niet 
samengaat.  Alles wat scheurt en uit elkaar glijdt:  zoals ook de 
schilder en zijn model, de kunstenaar en zijn carrière. De werken/
foto’s dragen dit in zich als inherente geboortevlekken. Zowel 
landschappen als portretten worden door de hand van de kunstenaar 
verfrommeld. Deze als het ware beledigende gestualiteit waarmee hij 
met fotografische afbeeldingen omgaat wordt nochtans gevolgd door 
een soort tegenbeweging die alles wil helen. De kunstenaar scant op 
een of andere manier het beschadigd en vernield oppervlak  en 
realiseert een soort nieuwe afdruk. Die weliswaar de sporen van de 
aangebrachte schade draagt maar die de uiteindelijke afbeelding ook 
weer mooier maakt. De verfrommelde afdruk van een vogel lijkt op die 
manier  even hard te glanzen als de echte verendracht. Dus weer 
opnieuw lijkt het  donkere vochtige kreupelhout  knetterend te glimmen 
als een dwaallicht ,veroorzaakt door de dualiteit van het verfrommelen 
en het inscannen. Wat eerst de eenheid van het motief versplinterde 
blijkt nadien meteen ook gunstig om  het intenser te maken, te 
sublimeren en op te hemelen.Deze dubbelbeweging, deze 
fotografische ontdubbeling, vindt men steeds opnieuw onder andere 
vormen terug in het werk van Gerald Petit. (Judicaël Lavrador) 
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11 RENIERE& DEPLA °1954&1956

Zo sprokkelen Reniere & Depla fragmenten van een “temps 
perdu”, ze verzamelen stukken van mensen. Soms lijken hun 
schilderijen flarden van een oplichtend geheugen. Meestal 
blijven de herinneringen flou. Ze schilderen een voorgoed 
verloren tijd, waarvan het patina ons tegemoet schittert in de 
doffe gloed van geel en oker. Een wereld tussen droom en 
nachtmerrie. Nostalgie is een verraderlijk verhaal, want het is 
een puzzel waarvan de meeste stukken ontbreken. 
Maar gelukkig is er het licht, dat weldadig mag schijnen in alle 
schilderijen. Het licht weerkaatst op glas en spiegels, op huid 
en kleding, op verguldsel en ook op verf. Telkens weer anders. 
Het is het licht dat leven en glans geeft aan de schilderkunst. En 
zorgt voor noodzakelijke - zeg maar onontbeerlijke - illusies. 
‘Les Illusions nécessaires’. De magische ruimte van de 
schilderkunst, waaraan Reniere & Depla hun mysterieuze 
verleidelijke toets toevoegen. (Eric Rinckhout) 
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Léon Spilliaert is een schilder uit de laatste generatie 
symbolisten die ons een geheimzinnig en intiem oeuvre heeft 
nagelaten. Zijn zowel dromerige als geometrische lijnvoering 
verwijst net zo goed naar het Japonisme en de Nabis als 
naar het toekomstig werk van Margritte en De Chirico. 
Spilliaert is in 1881 geboren in Oostende.  

Na een korte tijd aan de Brugse academie begint hij als 
autodidact te schilderen. Zijn onderliggende vorming moeten 
we  eerder gaan zoeken in de literatuur. Als een verwoed 
lezer is hij gefascineerd door Nietzsche (waarvan hij 
verschillende denkbeeldige portretten maakte), 
Schopenhauer, Chateaubriand, Lautréamont en E.A.Poe, die 
een van zijn meest geliefde auteurs is. Al zijn doeken 
getuigen van een onrustwekkende vervreemding: troosteloze 
plaatsen, oneindige en verlaten stranden, donkere zeeën en 
onvatbare spookachtige, schimmige figuren. Men zegt dat 
Spilliaert aan het werk gaat op het ogenblik dat de 
deemstering zijn onzekere wereld omzwachtelt en zo zijn 
dromen  en angsten weerspiegelt. Zijn  verstilde innerlijke 
duisternis die vandaag nog representatief is voor de kunst 
van de 20 ste eeuw.(Floriane Laurichesse) 

12 LÉON SPILLIAERT, 1881-1946
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‘La Muerte y El Amor’…. 
Elly Strik: Ik denk vaak over de condities van leven en dood. 
Lange tijd beschouwde ik het leven als een conditie van  
niet-dood-zijn. 
Jean-Christophe Ammann: Dood is als een berouwvol beeld, 
als een naar binnen gekeerd beeld. Doet ‘Dood’ iets met het 
‘Meisje’, of is het gewoon een verbinding die jij maakte? 

ES: Ze resoneren in elkaar en in zichzelf. Daarom horen ze 
bij elkaar en zijn ze apart ingelijst. Op deze manier blijven 
ze in hun eigen ruimte. Eens dat ik besloot om ze samen te 
brengen als een twee-luik, koste het nog veel afstemming om 
ze echt te laten samenwerken. In de uiteindelijke titel verving 
ik ‘Meisje’ door ‘Liefde’. In ‘El Amor’ vind je duidelijk beide 
genders. Het is als overleving voor ‘La Muerte’, ze 
bevruchten elkaar. 

….Deze passage stamt uit een neergeschreven gesprek voor 
het boek: “Ghosts, Brides and other Companions”, 
gepubliceerd in 2014. In 2015 overleed Prof. Dr. Jean-
Christophe Ammann en deze fysieke verandering onderbrak 
onze conversatie die al meer dan 20 jaar duurde. Kort 
geleden voelde ik de aandrang om verder te werken aan het 
werk ’El Amor’ en voegde o.a. de zwarte stip in het midden 
van de zilveren opening toe. Deze zwarte stip veroorzaakt 
aan de ene kant een afleiding, onze blik absorberend, en 
aan de andere kant laat het ons, en de karakters El Amor en 
La Muerte, verder kijken dan voorheen mogelijk was.  
(Elly Strik, Brussel, December 2017) 

13 ELLY STRIK°1961
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14 MARCEL VAN EEDEN°1965

Sinds 1993 ontwikkelt Marcel Van Eeden een ongewone 
beeldtaal door  zoals een reporter of archeoloog zorgvuldig 
zijn bronnen te kiezen uit oude kranten, tijdschriften, 
schoolboeken, postkaarten en fotoarchieven.Van uit deze, uit 
zijn context gerukte wereld, opslagplaatsen van een chaotische 
geschiedenis,  schept de kunstenaar dwangmatig een nieuwe 
wereld, een door radicale iconofilie aangetast visueel 
universum. Door te voldoen aan deze dwangmatige behoefte 
om beelden te gebruiken wil hij ze uit de vergetelheid redden. 
Deze Nederlandse kunstenaar maakte reeds meer dan 4000 
tekeningen. Sommige van deze bladen bevatten 
tekstfragmenten die zich serieel opvolgen en die zin krijgen 
wanneer je ze leest in hun continuïteit. 
De kunstenaar beperkt zich niet alleen tot het tekenen van  
sterke beelden of oude afbeeldingen, maar stelt bovendien als 
sine qua non dat het onderwerp ouder is dan zijn 
geboortedatum: 22 november 1965. 
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15 JAN VAN IMSCHOOT °1963

Ik bijt wel op mijn tong 
Waar begint een tekst, 
En wie beslist die te verhalen? 

Sujet, s’il vous plaît. 
Mes Dames, Messieurs, mes excuses, 
Il n’y a plus que des objets. 

Althus let’s be introduced in the fine world  of Anarcho-Barock. 

De dwingende gedachte der Jezuïeten om overdaad re 
bannen uit het beeld 
Is de ergste vorm van visuele censuur denkbaar, die vooral 
Verveling heeft geïntroduceerd in de beeldende kunsten. 

Anarcho-Barock; the rebirth of visual wealth. 
Desalniettemin! 

Autun 2018. Madonna met kind en Nicolas Rolin. Jan Van 
Eyck. 

Is er nog ergens een kanselier die zich wil laten afbeelden met 
een maagd als gezelschap? 
Door een andere Jan Van? 
Wie kracht geeft en voedt.  
(Jan Van imschoot 2018 Noncourt sur le Rongeant) 
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16 CAROLE VANDERLINDEN°1973

Veel kunstenaars laten zich inspireren door bestaande 
kunstwerken of oeuvres, die ze meestal tijdens hun jeugd 
hebben leren kennen, vaak in boeken of tijdschriften, soms in 
musea of galerieën. Carole Vanderlinden leest en doorbladert 
ook veel boeken, maar ze bezoekt vooral veel musea voor 
oude of etnografische kunst. Ze gaat daarbij niet zozeer op 
zoek naar kunstwerken, maar wel naar gebeurtenissen, 
tekeningen, voorwerpen, motieven, kleuren en ritmes die haar 
aanspreken. Schijnbaar alles kan haar boeien: een met 
zigzagstrepen versierd tapijt van de Navajo, Egyptische 
albasten kanopen van 1500 voor onze tijdrekening, 18e-eeuws 
geglazuurd biscuit uit Doornik, een herbarium enzovoort. Deze 
motieven, vaak met bijbehorende teksten, worden nagetekend 
in schetsboeken. Later worden ze al schilderend hernomen op 
papier, waarbij nieuwe combinaties of composities ontstaan. 
Het valt daarbij op dat deze werken op papier meestal heel 
luchtig blijven, met veel uitsparingen, als minimale collages. 
Parallel aan deze praktijk, werkt Vanderlinden dagelijks aan 
verschillende schilderijen, die niet vooraf bedacht worden. 
Laag na laag blijven ze zich ontworstelen aan elke vorm van 
controle of overzicht. Soms duiken daarbij motieven op die we 
kennen van de werken op papier. Ze worden ingezet als 
middelen om een schilderij tegen te werken, uit zijn balans te 
brengen, weer in evenwicht te brengen of te sluiten. Doorheen 
deze praktijk raken de motieven verdicht, ze worden compacter 
en massiever, ze versmelten met de koppige factuur van het 
schilderij. 
(Hans Theys, Montagne de Miel, 2 augustus 2017) 
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17 TAMARA VAN SAN °1982

Tamara Van San maakt prachtig werk, waarin de schoonheid 
uit haar hol gelokt wordt en in een gracieuze struikeling wordt 
bevroren. Echt werk, dat geen antwoorden zoekt op 
academische vragen, maar sporen vormt van een op de wereld 
betrokken bestaan, waarin de liefde voor mooie dingen zich 
uitstrekt van een blauwgestipte rog tot Picasso’s gipsen afdruk 
van een prop papier. Het meest specifieke aan haar werk is dat 
zij dingen kan maken die tot ons spreken zonder figuratief of 
geometrisch te zijn. Dat is uitzonderlijk. Daarnaast kan zij ook 
beeldhouwen met kleur. Dat is even uitzonderlijk. Zoals elke 
spreektaal bestaat uit betekenisloze klanken en gebaren die 
pas een betekenis krijgen door hun schikking en gebruik, bouwt 
Tamara Van San aan een talloze verzen tellend heldendicht, 
draaiend, trekkend en duwend aan vormen die tot ons spreken 
zonder woorden, maar zich vol van gedachten verder zingen 
in de onbewaakte kamers van ons bestaan. 
(Hans Theys, Montagne de Miel, 16 januari 2018) 
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18 YVES VELTER °1963

Yves, is een Belgisch beeldend kunstenaar die woont en werkt 
in Oostende. Hij is gefascineerd door de mens en vooral de 
beschouwelijke invalshoek, het gedeelte waar we vertrouwd 
mee zijn en tegelijkertijd geen vat op hebben. Via zijn werk, 
vooral schilderijen, tracht hij de dingen die aan ons ontsnappen 
beeld te geven door een heel eigen beeldtaal waarbij vaak 
menselijke figuren in een  geïsoleerde omgeving worden 
voorgesteld. Hun identiteit, context en tijdsbesef is ontnomen en 
aangevuld door een activiteit of een metafoor die een 
cryptische geladenheid heeft. Ze kijken gecodeerd: hun ogen 
of ganse gezicht bevatten een materiaal met een symbolische 
waarde. Soms zijn het stukken tekst uit brieven die een 
autistische tante van hem schreef. Onleesbare, onbegrijpelijke 
teksten voor iedereen, behalve voor haarzelf, want ze vormde 
er haar eigen taal mee. Dat doet een kunstenaar als Yves 
Velter ook: hij creëerde zijn eigen beeldcodes. Het oeuvre van 
Velter gaat over vragen die antwoorden weigeren, over 
angsten die verlangens maskeren, over praten zonder te 
communiceren, over de zeggingskracht van het onleesbare... 
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19 TINUS VERMEERSCH°1976

Tinus Vermeersch lijkt met zijn werk iets te willen vastleggen 
wat hij eigenlijk niet begrijpt, iets wat buiten onze eigen 
leefwereld bestaat en waarvoor we dus nog geen beeldtaal 
hebben ontwikkeld. Hij gebruikt in zijn manier van kijken naar 
het onbekende, heel bewust een westerse blik, alsof hij als 
eerste en enige een nieuwe wereld heeft ontdekt. Niet een 
vooropgesteld idee of beeld zet mij aan tot schilderen – het is 
de handeling van het schilderen zelf die ervoor zorgt dat mijn 
verbeelding de potentiële volumes en dieptes ontwaart die de 
puur intuïtief aangebrachte lijnen en vlakken in de aanzet van 
het schilderij suggereren. Die volumes en dieptes worden op 
hun beurt weer versterkt door gerichter tonen en lijnen aan te 
brengen, als het ware gedicteerd door het schilderij zelf, en 
krijgen zo een rol en betekenis toebedeeld in het verhaal en 
landschap dat langzaam alsmaar duidelijker te voorschijn komt 
gedurende een schildersproces dat begint met een toevallig 
ontstaan beeld en eindigt in een zeer gecontroleerde, 
dramatische enscenering. Hoe verder men doordringt en 
verdwaalt in de wereld van Tinus Vermeersch, hoe meer men 
geconfronteerd wordt met de vele interpretatiemogelijkheden. 
Het plezier van het kijken naar zijn werk wordt zo dermate 
intens dat het een dwingende en beklijvende kijkervaring 
wordt. 
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20 FILIP VERVAET°1977

Over de jaren heeft de Belgische kunstenaar Filip Vervaet een eigen 
beeldtaal ontwikkeld. Aan de hand van de meest uiteenlopende 
materialen - van klassiek brons en metaal over speciale verf die 
wordt gebruikt voor auto-tuning en kleurenfilters - voegt hij diverse 
elementen samen tot een bijzonder universum. Kunsthistorische 
referenties, verwijzingen naar al dan niet bestaande beschavingen 
en allusies aan science fiction komen samen in sculpturen die zich 
ophouden in de schemerzone tussen verleden en toekomst, terwijl 
ze de grenzen van het medium aftasten. Van post-apocalyptische, 
dreigende taferelen uit zijn vroeger werk evolueert Vervaet steeds 
meer naar een artificiële weergave van de natuur. Exotische 
bladeren die hij heeft afgegoten in aluminium en samengesteld tot 
een nieuw species; ruwe, grillige rotsformaties; bas-reliëfs van 
fantasierijke planten waarin de sporen van zijn boetserende vingers 
nog zichtbaar zijn, het zijn allemaal voorbeelden van de manier 
waarop Vervaet de natuur naar zijn hand zet. Zo verwijst hij naar 
de maakbaarheid van de natuur, een terugkerend thema in zijn 
werk. Hij legt ook steeds vaker het procesmatige aspect van zijn 
werk bloot door afgietsels te maken van mallen en daar nieuwe 
sculpturen mee te maken. Het past dan ook binnen zijn obsessie met 
het medium beeldhouwkunst. Waar hij zich aanvankelijk nog 
inschrijft binnen een bestaande traditie, gaat hij steeds meer zijn 
eigen weg. Met zijn werk wil Vervaet de zwarte gaten van onze 
perceptie blootleggen, een blik bieden op een andere realiteit, het 
onderbewuste, het bovennatuurlijke. Hij werkt daarbij ook vaak met 
de binnenkant van de sculptuur, als metafoor voor het 
‘onderbewuste’. Het resultaat is een psychedelische droomwereld 
die even fascinerend als ongrijpbaar is. (Sam Steverlynck) 
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21 GODFRIED VERVISCH 1930-2014

Als autodidactische kunstenaar schilderde Godfried Vervisch 
voornamelijk landschappen en stillevens maar al snel 
ontwikkelde hij een eigen stijl met expressionistische invloeden. 
Hij experimenteerde met figuratieve en huishoudelijke scènes en 
integreerde zelfportretten en naakten in zijn beeldtaal. Zijn 
verhalende taferelen zijn vaak gebaseerd op eigen ervaringen 
maar komen ook magisch-realistisch over. Daarnaast werkte hij 
aan een reeks driedimensionaal werk in gips en brons.   
Vervisch schilderde nooit om de schilderkunst als zodanig. 
Picturale taal is bij hem een middel, nooit het doel. Vormen en 
kleuren zijn 'slechts' de rechtstreekse vertaling van gevoelens 
die lillen van het leven. Dat is niet steeds prettig om te zien, 
want het werk van Vervisch is vooral verontrustend. De mens 
die hij ons toont is geteisterd en geschonden... 
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22 SARAH WESTPHAL°1981

In haar werk onderzoekt Sarah Westphal de relatie tussen 
personen, voorwerpen en hun omgeving. Centraal staat de 
vraag naar hoe eigenschappen van ruimte bijdragen tot onze 
belevenis. Hoe nemen we de wereld rondom ons waar? Welke 
sporen zijn er achtergelaten en welke verhalen kunnen uit de 
gelaagde geschiedenis afgelezen worden? 
In een soort archeologisch onderzoek (re)construeert Sarah 
Westphal wat er ontbreekt in in-situ installaties die fysiek 
beleefd kunnen worden. Sculpturen, foto’s en projecties 
bewegen zich tussen twee-en driedimensionaliteit, tussen 
oppervlakte en diepte.  
Met een suggestieve tactiliteit en een grote sensualiteit opent 
Westphal ruimtes die de toeschouwer uitnodigen om erin te 
verdwalen. Het hele oeuvre is een labyrint waarin 
je ronddwaalt, een mentale ruimte die verleidt en misleidt. Het 
langzame wachten van Westphal, kijken, waar de blik ziet, 
voelt, hoort en proeft, kan een tegengif zijn voor de 
vluchtigheid van beelden vandaag. 
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Locaties

Hospitaal Saint-Gabriel, 
een circuit doorheen het leegstaand hospitaal, 
een 30-tal ruimtes, ziekenkamers, kiné-ruimte, 
verzorgingsruimtes, gangen, operatiebloc enz.. 
Een opstelling die de toeschouwer uitnodigt te 
dwalen van de ene ruimte naar de andere, van 
de ene sfeer doorheen de andere en de kijker 
een verwondering aanbiedt die zowel fysiek als 
mentaal is. 

Musée Rolin, hedendaagse kunst in 
confrontatie met werken uit de collectie. 

Musée lapidaire Saint-Nicolas, sculpturen 
in confrontatie met de archeologische vondsten 

De architectuur en de werken zijn verbonden en 
weerspiegelen zich in elkaar.

3 Locaties
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Locaties

Een wandeling in de gangen, doorheen de 
zalen, en het operatie kwartier. 

In 1674 gesticht door bischop Gabriel de 
Roquette die het hospitaal zijn naam geeft. 
Behalve de medische functie was het ook een 
oord van bijstand. 

In 1971 werd het Historisch Monument 
geklasseerd 

Hôpital Saint-Gabriel ingang langs l’Allée 
Colette via de place du Champ de Mars 

L’HÔPITAL SAINT-GABRIEL (TICKETS)

Open van  de 14 h à 18.30 h  
Gesloten op dinsdag.
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Locaties

Een spiegel tussen werken uit de collectie en 
hedendaagse kunst. 

Het Musée Rolin is gevestigd in een vleugel van 
het vijftiende-eeuwse herenhuis van kanselier 
Nicolas Rolin. 
De museumobjecten dateren uit de oudheid tot 
en met de 20e eeuw. 

Musée Rolin - 3, Rue des Bancs, bij de 
kathedraal, 71400 Autun 

LE MUSÉE ROLIN 

Open van 10 h tot 13 h en van  
14 h tot 18 h.  
Gesloten op dinsdag.
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Locaties

Een ontmoeting tussen de antieke wereld en de 
hedendaagse kunst. 
Het lapidarium Saint-Nicolas, gesticht in 1861 is 
een frans museum voor archeologie.  
In de 11e-eeuw was het een hospitaal voor 
behoeftigen, verlaten in 1668. Op vandaag 
blijft van de oorspronkelijke gebouwen alleen 
nog de kapel over. 
Het toont  brokstukken aquaduct, fragmenten 
van fonteinen en zuilen. 
Een galerij, rondom een mooie romantische 
tuin, toont een  opstelling van 130 grafbeelden  
daterend uit de 1e- tot de 4e-eeuw en ook 
enkele middeleeuwse fragmenten. 

10 rue Saint-Nicolas, Wijk Marchaux, Autun 

LE MUSÉE LAPIDAIRE

Open van 14 h à 18 h.  
Gesloten op dinsdag.
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TICKET BIENNALE ARTAUTUN #2018

Een ticket heeft toegang tot de drie sites 
Vol tarif : 8.50€ / Verminderd tarif : 5.50€ 

Het ticket blijft de duur van de tentoonstelling 
geldig. 
De locaties kunnen op verschillende dagen 
bezocht worden. 

Het ticket heeft ook toegang tot het bezoeken 
van de vaste collectie van het musée Rolin en 
de tijdelijke tentoonstelling “Au bord de l’eau”. 

1ticket = 3 tentoonstellingen 

Elke zaterdag geleid bezoek door de curatoren 
Reniere&Depla in het Nederlands en Frans. 
Vertrek aan het hospitaal aan de balie. 
Reservatie verplicht …. www.artautun.fr CONTACT 

Paul Reniere et Martine Depla 
+33 7 86 28 66 13 
art.autun@gmail.com 
www.artautun.fr

Praktisch
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Praktisch DE CATALOGUS

#2018

Art
Autun

EDITIES SNOECK 
Voorwoord door Florian Martin-Breton, 
historicus. 
Tekst door Hans Theys, auteur, kunstcriticus. 
Grafisch ontwerp & fotografie: Cedric Verhelst. 

verkoop: 25 € 

Verdeeld door Snoeck in de Belgische 
boekhandel.  

En te koop in Autun: 
In het hôpital Saint-Gabriel 
Musée Rolin en  
Boekhandel “La Promesse de l’Aube” 

200 x 260 mm 
160 pg 
in Fr, Eng en Ne 
ong.120 afbeeldingen
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Events 1. BELGICORUM

In het kader van het festival  
“Les rendez-vous de juillet”,  
van 13 tot 15 juli. 

Een fototentoonstelling omtrent 
de  Belgische instituten. 
Gebouwen met een eigen 
geschiedenis, in volle glorie of 
net onbemind. Laat u boeien 
door de grootsheid die deze 
gebouwen uitstralen. 

Publieksvoorstelling van het boek 
Belgicorum door Didier Verriest. 

Salon4Mains,  
4, rue Cocand, Autun. 
13 tot 15 juli, van 14h tot 18h. 
Gratis
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Events 2. GESPREK 

C’est quoi “curating”? 

Ontmoeting met Els Wuyts  
co-curator van de  Triennale 
Brugge, Eric Rinckhout, criticus, 
curator van Ecce Homo en 
Reniere&Depla curators van 
ArtAutun. 
Info en reservatie op 
www.artautun.fr 

Hospitaal Saint-Gabriel  
Ingang door l’Allée Colette via 
de place du Champ de Mars, 
71400 Autun. 
Salle kiné, étage 2 
9 augustus, 17h 
Gratis met ticket ArtAutun

Eric Rinckhout Reniere&Depla

Els Wuyts
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Events 3. FILMAVOND

Donderdag 9 augustus,Cinéma 
Arletty, projectie van 2 films van 
Hans Op de Beeck. 

Hans Op de Beeck nam deel aan 
the Venice Biennale; the 
Shanghai Biennale, Shanghai, 
CN; the Aichi Triennale,Aichi,JP; 
the Singapore Biennale, 
Singapore, SG; Art Summer 
University, Tate Modern, London, 
GB; the Kochi-Muziris Biennale, 
IN, Art Basel Miami Beach. 

“Staging Silence II” 
Video, 20'48", 2013. 
Black and White, Sound,  
Full HD Video transferred to 
Blu-Ray Disc 

“Night Time” 
Animated Film, 19'20", 2015.  
Black-and-White, Sound, Full 
HD Video 

Cinéma Arletty 
5 Rue Pernette, 71400 Autun 
9 août à 21 h 
Gratuit



41

Gesprek

Ce qui pèse et ce qui nourrit, samengebracht door Reniere&Depla 

De schilders Paul Reniere en Martine Depla, die sinds 2016 in de 
Franse stad Autun verblijven, hebben het voorbije decennium 
verschillende prachtige tentoonstellingen samengesteld met het werk 
van een vijftigtal collega’s. Deze verrassende, intieme en poëtische 
tentoonstellingen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met de 
deelnemende kunstenaars. Voor deze zomer zijn ze een grote 
groepstentoonstelling aan het voorbereiden die zal plaatsgrijpen in 
het Musée Rolin, het Musée lapidaire en het Hôpital Saint-Gabriel in 
Autun, een stad met een rijke geschiedenis. 

Vandaag ontmoet ik Reniere en Depla in het Hôpital Saint-Gabriel. 
Geestdriftig tonen ze mij de beschikbare ruimtes en vertellen ze mij 
over hun plannen. Het uitgangspunt voor deze tentoonstelling van 
hedendaagse kunst, vertellen ze, was hun verlangen opnieuw 
gestalte te geven aan de gemeenschappelijke geschiedenis van 
Bourgondië en Vlaanderen, waarvan we onder meer sporen 
terugvinden in de geschiedenis van de schilderkunst, bijvoorbeeld 
het prachtige schilderij van een van de grootste schilders aller tijden: 
‘De Maagd van kanselier Rolin’ of ‘De Maagd van Autun’, dat rond 
1435 werd geschilderd door Jan Van Eyck. 
Elke vernieuwing is de vrucht van een ontmoeting: een samenkomen 
van vormen, ritmes, manieren van verwoorden, denken, aanvoelen. 
Een ontmoeting is echter niet mogelijk zonder voorafgaand verschil.

ONDERHOUD

Hans Theys (auteur, kunstcriticus) en 
Reniere&Depla.
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Gesprek

Zonder verschil, geen ontmoeting, geen ontwikkeling, geen plezier, 
geen vreugde. Want wat is vreugde anders dan het plezier een 
verschil of een hindernis tegemoet getreden te zijn en overleefd te 
hebben? 
Het is goed te beseffen dat de nieuwe olieverftechniek van Jan Van 
Eyck, die erop neerkwam dat hij niet langer schilderde met 
temperaverf, die nadien overdekt werd met vernis, maar met dunne 
laagjes olieverf die boven elkaar aangebracht intense kleurvelden 
vormden, dat die nieuwe techniek uit het niets lijkt op te duiken, 
tenzij we aannemen, zoals sommige kunsthistorici, dat de techniek 
afkomstig was uit China. 
In de natuur vloeit de evolutie voort uit overvloed: door het 
onafgebroken en stuurloze ontstaan van nieuwe levensvormen 
waarvan sommige toevallig blijven voortbestaan als gewijzigde 
omstandigheden dit mogelijk maken. Hetzelfde zie je in de wereld 
van kunst en cultuur, waar sommige mensen zich op een 
ongebruikelijke, afwijkende, dwarse, verrassende manier gedragen 
en ons zo beletten de vormen die we gebruiken om de wereld te 
vatten en te sturen als absoluut te beschouwen. Zonder hen zouden 
onze overtuigingen en gewoonten ons blind maken en de wereld 
begraven. 
Grote kunstenaars als Andy Warhol, Bob Dylan of Serge 
Gainsbourg die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan een 
nationale cultuur, waren kinderen van immigranten. Niemand kan 
een persoonlijke of nationale identiteit omschrijven zonder te wijzen 
op verschillen met zogezegde vreemdelingen of andersdenkenden. 
Om het gevoel te hebben dat we echt bestaan, hebben we de 
neiging deze verschillen te vergroten, ten nadele van de ontmoeting. 
Hoe kunnen we deze benauwde gang van zaken overstijgen en 
onze angst overwinnen?  

Toen de grote kunstdief Napoleon ‘De Maagd van kanselier Rolin’ 
van de kathedraal van Autun liet overbrengen naar Parijs om er 
deel te gaan uitmaken van het Napoleonmuseum dat later zou 
worden omgedoopt tot Musée du Louvre, kreeg de schilder Ingres 
de opdracht een schilderij te vervaardigen om het gemis in de 
kathedraal van Autun te verzachten. Allicht om die reden vinden we 
vandaag in het Rolinmuseum, dat zich aan de voet van de 
kathedraal bevindt, een afgietsel van de handen van deze 
befaamde schilder. Toen ze dit afgietsel ontdekten, kwamen Reniere 
& Depla op het idee de beeldhouwster Berlinde De Bruyckere 
(geboren en wonend in de stad waar het Lam Gods van de 
gebroeders Van Eyck al vijfhonderd jaar in dezelfde kathedraal 
bezichtigd kan worden) uit te nodigen haar sculptuur ‘Elie’ te tonen, 
waarin twee realistisch weergegeven handen verbonden zijn met 
een abstracte vorm. We weten dat de titel van de sculptuur 
afkomstig is van de naam van het model, als eerbetoon aan de 
enkeling, aan het persoonlijke en kwetsbare bestaan. Maar hoe 
moeten we de aanwezigheid van de abstracte vorm opvatten? Elke 
sculptuur van Berlinde De Bruyckere (°1965) is op intieme wijze 
verbonden met het thema van de gedaanteverwisseling. Niet alleen 
als vrucht van de transformatie die gepaard gaat met het tot stand 
komen van elke sculptuur, maar ook als vorm die getuigenis aflegt 
van het onafgebroken in beweging zijn van alle dingen en wezens, 
in de zin van het grote boek van Ovidius, waarin de veelvormige 
gestalten worden bezongen die worden aangenomen door het 
leven, door de eeuwige atomen. 
Zo is het ook met alle andere werken die u in deze tentoonstelling 
kan aantreffen: voortgekomen uit specifieke, persoonlijke 
gewoontes en passies, 
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maar tegelijk verbonden door verlangens die we allemaal 
gemeen hebben. (We hebben allemaal twee handen.) De titel 
van de tentoonstelling is afkomstig uit een gedicht van de 
Boheems-Oostenrijkse dichter Rilke, die een tijdje secretaris van 
de Franse beeldhouwer Rodin is geweest. ‘Met betrekking tot 
deze tentoonstelling,’ vertellen Reniere en Depla, ‘brengt het 
vers ons in herinnering dat vreemde zaken soms op ons kunnen 
wegen, maar nooit zonder ons uiteindelijk sterker te maken.’  
En zo bevinden we ons dan voor die mysterieuze voorwerpen 
die we kunst noemen. Laten we de ontmoeting opzoeken en ons 
verheugen in het bestaan van deze getuigen van bijzondere 
levens, even vreemd en gewoon als het onze. 

Hans Theys, Montagne de Miel, 14 februari 2018 
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Hans Op de Beeck,Tatiana

Berlinde De Bruyckere, ElieSarah Westphal,  
Room of Dissection

Tinus Vermeersch, Green figure

Elly Strik, El Amor y La MuerteReniere&Depla, A bientôt

Renato Nicolodi, HospitumMarcel Van Eeden, Animals

Jan Van Imschoot,  
La pudeur linguistique

Aanvraag

Sofie Muller, Tristan 

Godfried Vervisch, La naissance

Fotos beschikbaar voor de pers in zware resolutie op aanvraag. 
Voor andere keuzes dan hieronder, vermeld naam kunstenaar en pagina 
dossier. 
Contacteer art.autun@gmail.com

Gerald Petit, Night Birds

mailto:art.autun@gmail.com
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Stefan Peters, Tucantines 
La Convención Peru

Aanvraag

Carole Vanderlinden, Orgives Maaike Leyn, Hotel
Filip Vervaet, Dubai Series 
(one of three) 

Quinten Ingelaere, 
XMPDL

Léon Spilliaert, Femme au bord de l’eauYves Velter, As she slowly 
reposes

Tamara Van San, The Desert 
Babbler

Peter De Koninck, Eretempel Steven Peters Caraballo, 
The Consumer

Fotos beschikbaar voor pers in zware resolutie op aanvraag. 
Voor andere keuzes dan hieronder, vermeld naam kunstenaar en pagina 
dossier. 
Contacteer art.autun@gmail.com

mailto:art.autun@gmail.com


46

Foto credits

Portretten © Reniere&Depla, uitgezonderd:  
Berlinde De Bruyckere © Mirjam Devriendt 
Maaike Leyn  © Cedric Verhelst 
Reniere&Depla © Karin Borghouts 
Tamara Van San © Bedrich Eisenhoet 

Foto werk © kunstenaars, uitgezonderd:  
Berlinde De Bruyckere © Mirjam Devriendt  
Hans Op de Beeck © Christophe Vander Eecken 
Sofie Muller © Guy Kokken 
Godfried Vervisch © Michaël Depestele 

CONTACT 
Paul Reniere & Martine Depla 
+33 7 86 28 66 13 
art.autun@gmail.com 
www.artautun.fr
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CONTACT 
Paul Reniere & Martine Depla 
+33 7 86 28 66 13 
art.autun@gmail.com 
www.artautun.fr


