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De ramen ...
... zijn de ogen van de huizen. Ze zijn kwetsbaar en vertellen iets over elke
bewoner. Voor de voorbijganger vormen ze samen met de voordeuren en de
gevelstenen het gezicht van de straat. Bewust van deze impact op de sfeer
stellen de bewoners, onder de vleugels van vzw AchterGlas, hun kunstproject
voor.
AchterGlas jaagt een stroom van ideeën en vernieuwing door de straat
en wakkert reflectie en creativiteit aan. Achter elk raam hangt of staat
gedurende twee weken een kunstwerk dat ’s avonds verlicht wordt. Van
gevel tot gevel vormt het licht een lint, dat symbool staat voor de hechte
burengemeenschap die in de Mortselsesteenweg groeide. Toch heeft elk
werk zijn aparte vorm, kleur, emotionaliteit of rationaliteit..

We starten op 23 januari 2021
De werken blijven tentoongesteld
tot en met 6 februari 2021.
6

Inspirerend VUUR
Als thema voor de negende editie van AchterGlas is er gekozen voor
‘Inspirerend VUUR’. Na ‘Water’ in 2015 is het opnieuw een van de vier
klassieke elementen. Ook vuur is verweven met het dagelijkse leven
van iedereen: letterlijk, figuurlijk, symbolisch…
Een vijftigtal kunstenaars is ingegaan op onze oproep om zich te laten
‘inspireren’ door VUUR. Ze hebben het thema geïnterpreteerd in de
meest brede betekenis, hebben er hun eigen creatieve invulling aan
gegeven en hebben die tot uitdrukking gebracht in zeer uiteenlopende
kunstvormen: van schilderkunst en beeldhouwwerk tot keramiek en
fotografie.
De resultaten van dit creatieve proces zijn te bewonderen achter de
verlichte ramen van de Mortselsesteenweg, van de Markgraaf en in de
Sint-Laurentiuskerk. Wandel door de tentoonstelling, geniet van de
werken, maar doe het op een veilige manier.

De straattentoonstelling is doorlopend geopend van 23 januari tot en
met 6 februari. Bij uw bezoek vragen wij de op dat moment geldende
Corona-maatregelen te respecteren.
De kerk kan elke dag, op welbepaalde uren, bezocht worden.
• Op weekdagen: van 19u tot 21u
• In het weekend: van 14u tot 21u (zaterdag 6 februari tot 19u)
Uw bezoek aan de kerk moet coronaproof zijn.
Daarom volgende richtlijnen:
• Maximum 15 bezoekers tegelijkertijd aanwezig
• Verplichte registratie
• Verplichte ontsmetting van de handen
• Mondmaskerplicht
7

Avondrood
fiberArt

An Bruloot
Na een prachtige dag kan een zonsondergang rust bieden.
Nog even nagenieten van de warmte van de zon, om daarna
rust te vinden in de koelte van de nacht.

Maalderijstraat 2
2640 Mortsel
anbruloot@skynet.be
03 325 11 12

13 | bij Nicola

8

Vuur
fiberArt

An Bruloot
De zon hangt boven de aarde maar in de kern van de aarde
zit ook een vuurmassa, die af en toe uitbreekt met een
vulkaanuitbarsting.

Maalderijstraat 2
2640 Mortsel
anbruloot@skynet.be
03 325 11 12

13 | bij Nicola
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In vuur en vlam
olieverf op doek

An Van Lierde
Een vuurrode zonsondergang op het eiland Narcos in
Griekenland. Het leek wel of de hemel in brand stond.
Indrukwekkend mooi.

Edmond Thieffrylaan 39
2640 Mortsel
goossensvlierde@skynet.be
03 449 85 87
0495 357 500

52 | bij Podiumcafé De Pomp
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Festa Major - Vilanova i la Geltru - 2019
fotografie

Ann Berger
Vuur staat hier voor de feestvreugde die de Catalanen bij
hun jaarlijkse “Festa Major” vertalen in een explosie van
vuurwerk. Met dit beeld behaalde ik de 3de prijs op een
fotowedstrijd van Shoot. Ik vond dat het wel perfect past
in het thema. https://www.shoot.be/inspiratie/177200/
fotowedstrijd-photo-inspiration-day-5-winnaars/

Rijnkaai 18 bus 502
2000 Antwerpen
ann.berger@matriks.be
0475 599 149

48 | bij Kevin

11

Zonnegloed
olieverfschilderij

Anne-Mie Chapelle
Altijd weer kleurt de zon het begin van de dag, altijd even
anders.

Frijthout 1
2540 Hove
amchapelle@gmail.com
03 455 14 10
0484 504 510

13 | bij Nicola
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Vuur
fotografie

Anny Moons
Wie vuur wil hebben, moet de rook verdragen…

Dahliastraat 30
2540 Hove
annymoons@telenet.be
03 455 55 27
0498 596 714
Instagram @Annymage

36 | bij Martine & Philippe
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Magma
collografie (grafiek)

Betty Van Geffen
Inspiratie opgedaan tijdens reizen naar Ijsland, Sicilië en
Indonesië met hun indrukwekkende landschappen van
vulkanen. Zwarte lava met spleten van rode gloed en
opflakkerend vuur.

Hovestraat 167/3
2650 Edegem
bettyvangeffen4@gmail.com
03 455 47 41
0472 277 938

31 | bij Marleen & Chris
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Wandeling langs vuurrood
video

bruun Vande Sompele
Rode zon, rode bloemen, rood fruit, rode postbussen, rode
jurken, rode lippen, VUURROOD.
Tijdens deze vurige wandeling passeren we het rood in ons
dagdagelijkse leven.

Mortselsesteenweg 17
2540 Hove
bruno.vande.sompele@telenet.be
03 455 95 69
0495 207 593

17 | bij Hilde & Bruun
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Kegels, wandelend naar het vuur
olieverf op doek

Chris Dewals
Uitdrukking van de aantrekkingskracht voor de warmte en
gloed van het vuur. Figuren die bescherming zoeken bij dit
fascinerend natuurfenomeen. Licht en kracht in sterk contrast
met de koele duisternis.

Elleboogstraat 26
2811 Leest
chris_dewals@hotmail.com
0495 271 610
www.chrisdewals.com

32 | bij Bruno
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Kegels, wandelend naar het vuur
olieverf op doek

Chris Dewals
De kegels vluchten voor het dreigend gevaar van het vuur.
De mogelijke verwoesting die de hitte en de brand kunnen
veroorzaken. Pijnlijk temperament in tegenstelling tot de
koele achtergrond.

Elleboogstraat 26
2811 Leest
chris_dewals@hotmail.com
0495 271 610
www.chrisdewals.com

32 | bij Bruno
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En plein été
schilderkunst – acryl

Christel Weyts
De zon doet hier uitbundig haar werk. Het strand baadt in het
licht en de hitte brandt wellicht fel op de huid van de dame.

Hellestraat 37
2530 Boechout
christelweyts@gmail.com
0474 840 596
www.christelweyts.be

29 | bij Benny
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La fête
schilderkunst – acryl

Christel Weyts
Met een vreugdevolle uitstraling neemt de centrale figuur
haar danspartners én toeschouwers (waarvan ik er ter plekke
één mocht zijn) mee in haar enthousiasme.

Hellestraat 37
2530 Boechout
christelweyts@gmail.com
0474 840 596
www.christelweyts.be

29 | bij Benny
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Zomaar een zomer
schilderkunst – acryl

Christel Weyts
Liefdevolle zoekende handen tijdens een romantisch gebaar
doen een klein meisje vergeten dat eigenlijk zij nu even de
centrale figuur is.

Hellestraat 37
2530 Boechout
christelweyts@gmail.com
0474 840 596
www.christelweyts.be

29 | bij Benny
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Vuur is warm
aquarelschilderij

Cindy Smets | De Ark | olv Ines Hennebert
Vuur beweegt.

Sportveldlaan 21
2530 Boechout
ines.hennebert@arkantwerpen.be
03 455 14 29
www.arkantwerpen.be

Kerk

21

Bosbrand
tekening met krijt

Dolly Backovens | De Ark | olv Ines Hennebert
Dit kunstwerk heb ik ooit bij Kunst+ gemaakt. Het is een bos
in vuur, er is veel vuur en de bomen staan in brand.

Sportveldlaan 21
2530 Boechout
ines.hennebert@arkantwerpen.be
03 455 14 29
www.arkantwerpen.be

Kerk
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Vuur
mixed media op canvas

Ishac Cinar | De Ark | olv Ines Hennebert
Spreken Met Ondersteuning van Gebaren
SMOGgebaar vuur.

Sportveldlaan 21
2530 Boechout
ines.hennebert@arkantwerpen.be
03 455 14 29
www.arkantwerpen.be

Kerk
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Het brandend vuur
schilderij op canvas x 2

Korneel Vandewinckel | De Ark |
olv Ines Hennebert
Vuur is warm, gevaarlijk, rood en geel, maar ook gezellig.

Sportveldlaan 21
2530 Boechout
ines.hennebert@arkantwerpen.be
03 455 14 29
www.arkantwerpen.be

Kerk
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Vuur
oliepastelkrijt in combinatie met verf

Toon Van Weert | De Ark | olv Ines Hennebert
Toon doet het SMOGgebaar van vuur en wijst naar zijn
kunstwerk. Hij wrijft in zijn handen, zoals je dit doet aan een
vuurtje, om het lekker warm te krijgen.

Sportveldlaan 21
2530 Boechout
ines.hennebert@arkantwerpen.be
03 455 14 29
www.arkantwerpen.be

Kerk
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Vuurrode zonsondergang
schilderij : acryl

Diane Van Steen
Zon en water maken onze planeet leefbaar. Laten we dit
evenwicht niet meer verstoren want het is broos, kwetsbaar
zoals ons leven…

Boniverlei 176 bus 9
2650 Edegem
diane.vansteen363@gmail.com
0477 620 809

13 | bij Hilde & Erik
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De liefde moet branden…
schilderkunst

Elza von Witzenhausen
De Liefde moet branden. Het vaatwerk moet vliegen, het huis
afbranden, het hart bloeden. De liefde moet eraan.

Leliestraat 89
2540 Hove
Elzavonwitzenhausen@gmail.com

38 | bij Jos & Ria
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Campfire
fotografie

Emily Van Goethem
Een reeks van 15 foto’s gecentreerd rond een kampvuur. De
reeks vertelt het verhaal van een avond rond een kampvuur.

Mortselsesteenweg 41
2540 Hove
emily.cr.vangoethem@gmail.com
0470 671 371

41 | bij Frank, Marianne & Emily
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Vuur
wandtapijt

Francois Blommaerts
Vuur is rood en oranje in beweging, heet, zinderend,
hypnotiserend, nostalgisch, energetisch, steeds anders, met
rook, zonder rook, oranjerood, het neemt je mee, verbindt
je, gaat heel ver terug terwijl het NU aanwezig is en alles
verandert.

Grensstraat 46
2540 Hove
blom-art@telenet.be
03 455 10 61
0496 808 144
www.blom-art.com

Kerk
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Pyri Phlegeton
olieverf op canvas

Frank Van Laer
PYRI PHLEGETON is de vuurvlammende rivier, één van de
vijf rivieren van de onderwereld, samen met de Styx, Lethe,
Cocytus en Acheron. Volgens Plato een stroom van vuur die
kolkt rond de aarde en verdwijnt in de dieptes van Tartarus.
Ik kreeg de inspiratie voor dit werk tijdens een kanotocht
door de Gorges du Tarn (Frankrijk) . Wel niet in vuur maar in
kolkend water.

Hovestraat 167/3
2650 Edegem
francois.vanlaer@skynet.be
03 455 47 41
0478 27 26 48
www.lazernij.be

De Markgraaf
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Verwoestende brand
digitale print

Gonda Morel
VRT-journaal 15-4-2019: de kathedraal Notre-Dame de
Paris staat in brand. Met in de verbeelding dat de prachtige
glasramen zouden vernietigd worden maakte ik dit werk op
de pc. Gelukkig zijn de grote glasrozen uit de 12de en 13de
eeuw gered. Het rozenglasraam tussen de twee torens bleef
intact al lijkt het geblakerd door het vuur.

Mechelsebaan 106
2570 Duffel
gonda.morel@telenet.be
015 31 14 26
0477 687 078
www.kunstkringdepelicaenduffel.be

39 | bij An, Jean & Arthur
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Vurige passie zweeft boven de
Coronastad, die verschroeit in
machteloze eenzaamheid.
pastel

Hans Knol Ten Bensel
Met deze grote pasteltekening getuigt de kunstenaar via
deze jonge vrouw die in een hete gloed zweeft boven een
smeulende stad het volgende: “In deze heftige Coronatijden
brandt de vurige pijn van eenzaamheid aan ons, terwijl
we bubbelveilig zweven boven de huizen en straten die
verschroeien van menselijke ontreddering.”

Rucaplein 183
2610 Wilrijk
hansknoltenbensel@gmail.com
0476 410 059

31 | bij Marleen & Chris
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Covid fire
mixed media

Ilse Joris
De wereld staat in brand door één virus genaamd Corona!!!!
Veilig in onze eigen bubbel. Brandhaarden rondom ons…
Ik mis, we missen, jullie missen… ons, jullie, elkaar, gewoon
samen kunnen zijn...

Dennenlaan 3
2550 Kontich
ilsejo@yahoo.com
03 288 67 13
0476 224 825
https://www.onlineartgallery-kunstenaresilsejoris.be

48 | bij Kevin
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Dans, ofwel een klein kampvuurlied
illustratie op hout

Ine Muys
Waan wijs knetterijs
Wie klapt en danst,
krijgt een prijs.
Waan wijs hagelvonk
Wie balkt en zwalpt,
hakt een stronk.

Grimbergsesteenweg 164
1980 Eppegem
ine@museemuys.be
0498 419 072
https://museemuys.be

Kerk
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Troost
illustratie op hout

Ine Muys
‘Ik heb een vraag,’ zei eekhoorn.
Hij keek diep in zijn kopje.
‘Ik luister,’ antwoordde kikker.
‘Hoe kan het,’ vroeg eekhoorn,
‘dat ik het koud heb in mijn
warmste kleren?’
Kikker dacht na.
Hij nam een slok thee.
‘Misschien heb ik rust nodig,’
zei eekhoorn, waarna hij
geeuwde en zijn pootjes krabde.
‘Dat zou kunnen,’ glimlachte kikker.
‘Wil je nog een kopje?’.

Grimbergsesteenweg 164
1980 Eppegem
ine@museemuys.be
0498 419 072
https://museemuys.be

Kerk
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Tuur
illustratie op hout

Ine Muys
‘Halloooo! Is daar iemand?’ Mol spitste zijn oren.
Hij hoorde een zacht gezoem.
Was vos maar bij me, dacht mol.
Hij had me de weg kunnen wijzen.
Mol zuchtte en schuifelde verder.
Zijn pootjes werden helemaal nat.
Je kunt je wel voorstellen dat mol het
bijna wilde opgeven.
Gelukkig is hij best dapper.
‘Hé, ik zie licht aan het einde van de
tunnel!’ Mol tuurde voor zich uit.
Honderden lichtjes dansten hem
tegemoet. ‘Vos, waar zit je?
Dit moet je zien.
Ik geloof mijn ogen niet!’
Zal ik je wat verklappen, mol?
Vos zit tien meter verder op je te wachten.
Zijn vacht gloeit prachtig vannacht.

Grimbergsesteenweg 164
1980 Eppegem
ine@museemuys.be
0498 419 072
https://museemuys.be
Kerk

36

Ksitigarbha
keramiek (porselein)

Isabelle Malka
Ksitigarbha, een Koreaanse boeddhistische monnik weigerde
de verlichting en werd daardoor een bodhisattva. Hij wou
de verlichting pas aanvaarden als de hel leeg was. Hij zorgde
voor het licht bij de helbewoners en hielp hen gereïncarneerd
te worden naar betere oorden. Verduidelijking van mijn
schets: de bol stelt zijn licht in de duisternis voor en de staf is
de sleutel van de hellepoort. Vuur verwijst in dit werk zowel
naar het hellevuur als naar de verlichting in het duister.

Beatrijslaan 4
2050 Antwerpen
isa.malka@gmail.com
0498 660 433

23 | bij Marja
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De held
olieverf op doek

Jacqueline Mourice
Hulpverleners in het brandwondencentrum zijn mensen
van vlees en bloed alhoewel ze vaak anoniem verstopt zijn
in steriele pakken. Zij zijn steunpilaren in onze maatschappij
in goede en kwade dagen. Op elk moment professioneel,
plichtsbewust, flexibel en onvermoeibaar. Wat zouden we
doen als zij er niet waren?

Olmenlaan 28
2840 Rumst
jacqueline.mourice@skynet.be
0478 885 300
www.jacquelinemourice.be

36 | bij Philippe & Martine
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Brandhout
installatie

Jean-Philippe Cols
In de stapels brandhout vond ik jaar na jaar houtblokken met
een bijzondere vorm. Ik hield ze bij om ze ooit op een sokkel
te plaatsen met het oog om ze te fotograferen.
Brut en onbewerkt als ze zijn kregen ze een andere functie.
Voor even maar. Voor iets langer, hoop ik, krijgen ze een
andere betekenis.

Mortselsesteenweg 40
2540 Hove
jpc-m10@telenet.be
0475 473 145

36 | bij Philippe & Martine
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Ontsnapping
kortfilm : performance

Jef Sterckx
Droomwereld.

Nieuwstraat 5
2540 Hove
jef.sterckx.art@gmail.com
03 455 93 58
0477 905 671
www.jefsterckx.be

Kerk
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Overleven
sculptuur

Jef Sterckx
Gouden geit in verbrande aarde.

Nieuwstraat 5
2540 Hove
jef.sterckx.art@gmail.com
03 455 93 58
0477 905 671
www.jefsterckx.be

Kerk
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Vuurmaan
koppeltje vrijend onder de boom is brons, Vuurmaan is foto op polystyreen

Jef Van Leeuw
Vuurmaan 9 juli 2020
1. Een vuurmaan leert ons iets over ons innerlijk vuur en
vooral hoe we het kunnen delen met de wereld rondom
ons en met de anderen.
2. Wat doet ons innerlijk vuur branden?
3. Voel wat er naar boven komt.
4. Hoe kan je jouw passie delen met de wereld?
5. Geniet van de vreugde die het delen van je innerlijke vuur geeft.

Breemsedijk 107
2350 Vosselaar
jef.vanleeuw@telenet.be
014 41 90 51
0471 099 568
www.vanleeuwjef.be

23 | bij Marja
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Licht
glaskunst

Joost Caen

Hertendreef 6
2900 Schoten
0496 54 76 95
https://joostcaen.com

Kerk
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Dr Rosine Ingabire
schilderij olieverf op doek

Jos Noben
Overal ter wereld staan mensen in de zorg klaar, soms met
weinig bescherming maar altijd met veel passie en vuur.
Het portret van Dr Rosine in Gisenyi District Hospital is een
hommage aan al die mensen in de zorgsector vandaag.

Mortselsesteenweg 38
2540 Hove
noben-berger@skynet.be
03 455 75 53
0476 936 496

6 | bij KBC
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Brandend leed
schilderij

Julia Beirinckx
Hoe schrijnend kan leed, diep verdriet zijn?
Peil in de ogen en zie meer dan tranen.

Vogelstraat 54
2580 Putte
jbeirinckx@yahoo.co.uk
0471 604 478

15 | bij Silja
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Spelen met vuur
fotografie

Karel Schrooyen
Deze foto werd gemaakt in het kader van een cursus die ik
gegeven heb met als thema ‘nachtfotografie’ voor leden Van
Vision Fotokring Hove.

Hortensialei 28
2540 Hove
schrooyen.karel@gmail.com
0473 974 631
www.visionfotokring.be

18 | bij Kim
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Laten we een vuurtje maken om
ons aan te verwarmen in
deze moeilijke tijden
installatie, keramiek

Kunstacademie Hove, Beeldende Vorming,
Lagere graad | olv Matthijs Elke
Voor deze editie van kunst Achter Glas thema Vuur maakten
de studenten een groepswerk bestaande uit geboetseerde
takkenconstructies. Klaar om een kampvuurtje aan te steken.
Deelnemers: Raid Alwasety, Liliane Mersie, Tilly Verhaegen,
Ann Van Dijck, Gerda De Gheselle, Maria De Saeger, Nicole
De Backer.

Kapelstraat 8
2540 Hove
dekunstacademie@hove.be
03 454 32 30
www.kunstacademiehove.be
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Flarden verbrand verleden
collage op karton

Kunstacademie Hove, Beeldende Vorming,
Lagere graad | olv Elke Matthijs
De studenten Project-atelier stelden een collage op
karton samen met verbrande stukken papier. Een abstracte
compositie, getekend door de vlammen van kaarsen.
Deelnemers: Ann Van Dijck, Rita Yperman, Danielle Van
Koeckhoven, Myriam Janssens, Tilly Verhaegen, Mimi
Peiskens, Maria De Saeger, Chris Beunen, Ann Beernaert, Rita
Van Looveren en Agnes De Visscher.

Kapelstraat 8
2540 Hove
dekunstacademie@hove.be
03 454 32 30
www.kunstacademiehove.be
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Geïnspireerd door vuur
fotografie

Kunstacademie Hove, Fotografie,
Hogere graad | olv Van Riet Eline
Bladeren in de wind
geven kleur aan de hemel
Bladeren op de grond
gaan de aard voeden
Het vuur van de zon heeft zijn werk gedaan.
Tekst: Patrick Forêt

Vuur kan positief en negatief zijn.
Vuur geeft warmte en gezelligheid.
Vuur kan ook veel vernietigen.
Hoe kunnen we deze bestrijden.
Tekst: Carine Coens

Deelnemers: Carine Coens, Patrick Forêt

Kapelstraat 8
2540 Hove
dekunstacademie@hove.be
03 454 32 30
www.kunstacademiehove.be

Kinderkerk
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Gloeiende sterrenhemel
acryl

Lea Beliën
Het schilderen van beweging in de kosmos.

Mortselsesteenweg 74 Bus 0002
2540 Hove
jean.leclef@skynet.be
03 455 44 23
0474 447 943

52 | Podiumcafé De Pomp
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Warme glans rond planeet
acryl

Lea Beliën
De natuur evolueert. Een zoektocht naar 'LICHT'.

Mortselsesteenweg 74 Bus 0002
2540 Hove
jean.leclef@skynet.be
03 455 44 23
0474 447 943

26 | bij Simone & Roland
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Flamenco 1
aquarel op papier

Liliane Helsen
Ik wil het “vuur” van Flamencodans vastleggen. Ik schilder
of teken beweging omdat muziek, dans en tegelijkertijd
schilderen of tekenen, een sterke dimensie van creativiteit
uitdrukken.

Wouwstraat 64
2540 Hove
lilianehelsen@gmail.com
03 455 96 41
0484 997 972
www.lilianehelsen.be
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Flamenco 2
acryl op doek

Liliane Helsen
Ik wil het “vuur” van Flamencodans vastleggen. Ik schilder
of teken beweging omdat muziek, dans en tegelijkertijd
schilderen of tekenen, een sterke dimensie van creativiteit
uitdrukken.

Wouwstraat 64
2540 Hove
lilianehelsen@gmail.com
03 455 96 41
0484 997 972
www.lilianehelsen.be

44 | bij Pastoor Paul
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Genesis
foto

Ludo Van Reeth
Vuur en water zijn een deel van het scheppingsverhaal
neergeschreven lang voor onze tijdrekening. Ik kan mij
inbeelden dat onze verre voorouders toen nog dachten
dat de wereld een vlakke plaat was en de zon een
mysterieus verschijnsel. In de ochtend verscheen een kleine,
waarschijnlijk rode schijf aan het beginpunt van die vlakke
plaat. Die schijf dreef naar boven en gaf meer en meer licht en
warmte. Na enige tijd verdween die bron van licht en warmte
terug achter de verre rand van de aardbodem. Daarom werd
tijdens de eerste beschavingen (Egypte, Azteken...) de zon
vereerd als een god, zoals alle elementen die ze leerden
kennen als goden vereerd werden. Met deze foto probeer ik
die verwondering uit te drukken.

Boechoutsesteenweg 146 bus 9
2540 Hove
vanreethludo@skynet.be
03 455 60 77

42 | bij Isabelle & Gert
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Rampen
fotografie

Ludo Van Reeth
Massale bosbranden, spontaan ontstaan of zomaar aangestoken,
vernietigen op grote schaal de leefbaarheid van onze aardbol, de
enige die we hebben. Op kleine schaal werken wij mee aan de
ontbossing door hout te gebruiken om een gezellig haardvuur
aan te steken of tijdens de wintermaanden gezellig te ‘chillen’
rond een vuurkorf, terwijl het binnen warm wordt gehouden
door elektrische verwarming met onze zonnepanelen. Met deze
foto, een bewerking van 2 foto’s, probeer ik de gruwel van een
brandend bos uit te beelden.

Boechoutsesteenweg 146 bus 9
2540 Hove
vanreethludo@skynet.be
03 455 60 77

33 | bij Liesbet & Raj
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Sfeerlicht
installatie met kaarslicht en glazen bol

Luk Wets
Het kleinste vuur creëert de grootste sfeer! De zachte gloed
van kaarslicht brengt rust en gezelligheid en verhoogt de
intieme sfeer. Dit fenomeen is universeel. Over de hele
wereld voelt haast iedereen dit op dezelfde manier aan.
Merkwaardig dat een klein vlammetje zo'n groot effect heeft.
De titel van de installatie refereert als woordspel zowel naar
de beide voorwerpen als naar de impact ervan. Afhankelijk
van de kijkpositie die we als toeschouwer innemen zien we
telkens een ander licht verschijnen.

Kouterstraat 12
1670 Heikruis
lukwets@skynet.be
0485 023 167
www.lukwets.be

40 | bij Viviaene & Eric
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Fake News in het Duivelsbos
multimedia / aquarel

Maggy Lismont
7 december 2002, volop zomer in Zuid‐-Afrika. Heel het dorp
Swellendam was ondergedompeld in de dikke rook van een grote
veldbrand. Het was onrustwekkend en je kon geen hand voor je ogen
zien. Na het vallen van de duisternis was de rook opgetrokken en
werd duidelijk dat de veldbrand als een lint van vuur de Langeberge
was ingetrokken. Vanuit de tuin kon je zien hoe de bosbrand, gejaagd
door de wind, verder naar het westen trok, richting “Duivelsbos”, een
prachtig inheems bos met een lieflijk bruisende waterval waar je lekker
kon zwemmen. De evolutie van de bosbrand hebben wij digitaal
vastgelegd. Nadien stelden wij tot onze ontstentenis vast dat het lint
van vuur het profiel had aangenomen van een brandend aangezicht,
misschien wel van de duivel himself. 18 jaar later heb ik dit schilderij
gemaakt over de wereld die in brand staat en de duivel die eruit verrijst
terwijl hij een waterval van leugens spuugt met vlammen
van haat. Elke gelijkenis
met een bestaande
persoon is natuurlijk
fake news.

Voorspoedlei 3
2640 Mortsel
maggy.lismont@gmail.com
0477 909 503

6 | bij KBC
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Vuur?
schilderkunst

Marianne Cauwels
We staan even stil bij ‘vuur’
is het warm, is het koud?
ook al is er een gure wind en eigenlijk te koud om ons buiten
te wagen!
zijn het lijnen of zijn het kleuren?
Ik zie een bloem in onze donkere dagen.

Mortselsesteenweg 41
2540 Hove
marianne@thebh.ca
0463 464 804

30 | bij Jan
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Krullend licht
keramiek

Marie Buys
De gloed door de rode kleur van glazuur.

Azalealei 4
2540 Hove
mariebuys1@gmail.com
0468 222 081

21 | bij de fietsenmaker
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Belemmerd verlangen
schilderij met olieverf

Marie-Marthe Aerts
Verbijstering, verbazing, angst en onmacht. Maar met een
vurig verlangen om mij te kunnen uiten. Al die kleurrijke
partikels symboliseren gevoelens, ideeën, projecten, beelden
en woorden. Gedachten lijken uit mijn hoofd te zweven, te
spatten.

Hoekstraat 14
2980 Zoersel
mmc.aerts@gmail.com
0474 450 732

19 | bij Greet
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Protestvuur
schilderij, acryl op doek

Mark Van Eygen
Fragment van een foto uit een protestmanifestatie ergens in
Brussel.

Hugo Verrieststraat 19
2540 Hove
markvaneygen@skynet.be
03 288 85 25
0498 120 137
www.markvaneygen.be en www.vernissageshop.eu

34 | bij Rika
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Vurig gevecht
schilderij, acryl op doek

Mark Van Eygen
Twee judoka's in het vuur van het gevecht. Hun haren
vlammen op.

Hugo Verrieststraat 19
2540 Hove
markvaneygen@skynet.be
03 288 85 25
0498 120 137
www.markvaneygen.be en www.vernissageshop.eu

44 | bij Pastoor Paul
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Vuurvogelliefde
houten sculptuur in kerselaar

Mark Van Eygen
Vogels die zich uit een boomstam wringen rond een rode
kern. Reikhalzend naar elkaar, als brave vlammen om het
vuur niet te doven.

Hugo Verrieststraat 19
2540 Hove
markvaneygen@skynet.be
03 288 85 25
0498 120 137
www.markvaneygen.be en www.vernissageshop.eu
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Brand
acryl op canvas

Marleen Van Impe
Foto’s uit de krant van branden in Portugal en de steeds
weerkerende branden in Californië dienden als inspiratie voor
dit werk. Alhoewel het een enigszins macaber gegeven is, is
het vooral de veelheid aan kleuren die mij aansprak.

Sterrenregen 2/5
2540 Hove
vim@hotmail.com
0476 28 63 65

26 | bij Simone & Roland
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Fonkelende ontstuimigheid
acryl op doek

Martine Voet
2020 was geen gemakkelijk jaar. Breng daarom warmte en
vuur in je leven op een fonkelende ontstuimige manier.

Veerstaart 8/1
2840 Rumst
martine.voet1710@gmail.com
0496 233 712

26 | bij Simone & Roland
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Letting Go
olieverf op doek

Melanie Bivacco
Ze geeft zichzelf over. Ze durft het vuur in zichzelf toe te
laten. Het vuur voor het leven, voor de liefde, voor zichzelf,
voor de kunst, voor ... Het vuur dat zowel in de kleuren, de
zon en haar vlammende haren terugkeert. De passie, het vuur
laat ze los. Die uiten zich in de vele vlinders die bevrijdend
uitzwermen.

Lodewijk van Berckenlaan 171, bus 7
2140 Antwerpen
melanie.bivacco@gmail.com
0485 327 359
https://art-melanie-bivacco.com
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Tenderness
acryl, aquarel, kleurpotlood en potlood op papier

Melanie Bivacco
Ze hult zich in de warmte van de zon. Hult ze zich in het
groene kleedje of laat ze het net van zich afglijden? De zon
doet haar stralen en straalt op haar. De zon (bron van vuur,
licht en warmte) laat het wel stralen.

Lodewijk van Berckenlaan 171, bus 7
2140 Antwerpen
melanie.bivacco@gmail.com
0485 327 359
https://art-melanie-bivacco.com
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Big Bang
grafiek Lino

Micheline Verbeeck
Meerkleuren linodruk (elke kleur is een aparte druk).
Kleurrijke interpretatie van een wetenschappelijk fenomeen.
Het grootste vuurwerk ooit verspreid in het heelal.

Beenhouwerstraat 4
2830 Heindonk
micheline.verbeeck@telenet.be
03 866 93 42
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Woensdag 1 oktober 2008
olieverf op doek

Monique Donckers
Na het mes en na het vergif, was er de bestraling. Dit is een
portret gemaakt na de bestraling. Dat is vuur!

Victor Jacobslei, 65
2600 Berchem
monique.donckers@telenet.be
0485 472 277
www.moniquedonckers.be
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Dansen als de draak Rose
acryl op easytent

Monique Hertleer
De draak is op Tomorrowland een mooi podium. De talloze
DJ’S komen daar het beste van zichzelf geven. Mijn werk is
geschilderd op een easytent van Tomorrowland die reeds
een tekening bevat. Die tekening gebruik ik als achtergrond
en versterkt mijn werk. De draak is mijn referentie naar vuur.

Petrus van der taelenstraat 2b
2840 Rumst
monique.hertleer@telenet.be
03 844 50 65
0495 851 235
www.mijnpenseel.be
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Kasteelvuur
fotografie

Paul Deroo
Vuur rond kasteel d'Ursel, regenvrij met open blik voor warm
vuurgenot ...

Leliestraat 51
2540 Hove
paul.deroo@telenet.be
03 455 82 04
0495 533 796

17 | bij Hilde & Bruun
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Raqqa
acryl op doek

Ria Somers
Portret van een klein meisje in de vuurlinie van de strijd in
Raqqa.

Koninklijkelaan 22
2600 Berchem
ria.somers@telenet.be
03 239 71 90
0497 792 543

6 | bij KBC
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TRANSFORMATIE: vuur en herstel
textielwerk (zijdekatoen en katoendraad)

Rita Van Audenrode
Vuur! Verrassend en onderzoekend hoe gecontroleerd vuur
expressieve patronen maakt op en in de zijde. Voor ‘herstel’
liet ik me inspireren door de Japanse hersteltechniek:
Sashiko. Sashiko werd door de visservrouwen gebruikt om
visserskledij te herstellen. Later werd deze techniek kunstig
toegepast bij het herstellen van kimono’s. Hedendaags is het
een expressieve kunstvorm.

Onderheide 35
2930 Brasschaat
rietvanaudenrode@gmail.com
03 653 31 38
0476 369 237
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Vuursteen
4-kleuren lithografie

Rudy De Graef & Geert Pille
Geert en Rudy onderzoeken raakpunten tussen fotografie en lithografie.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de lithografie als één van de eerste
grafische technieken de mogelijkheid had fotografische kleurenbeelden
te genereren en op die manier het gecapteerde licht te reproduceren als
een 2D-beeld. Zij experimenteren met mogelijkheden om lichtgevoelige
emulsies voor lithografie te creëren en werken ook met verschillende
transfertechieken.
Voor dit project maakte 
Geert een foto van een indrukwekkend nachtvuur
waarbij een minimale hoeveelheid licht en beeld
en een maximale hoeveel-heid kleur wordt
opgewekt. Daarna ontleedden ze dit digitaal beeld
in zijn verschillende kleuren en brachten die over op lithografische stenen.
In meerdere drukgangen stelde Rudy dat beeld opnieuw samen onder de
vorm van een polychrome steendruk. Zij tonen u de prent en de bijhorende
lithografische basissteen. Rudy en Geert werken meestal afzonderlijk,
maar soms ook samen, waarbij ze steeds op zoek gaan naar manieren om
hun kunstpraktijk te verbinden. Meestal gaat het daarbij om de link tussen
fotografisch (Geert) en grafisch (Rudy) werk. Met AchterGlas hebben ze
een speciale band, het bracht hen samen als kunstenaar en ze namen
meermaals deel. Kunst is het vuur dat hen bindt.
Welvaartstraat 60 / Mortselstraat 20
2000 Antwerpen / 2650 Edegem
rudydegraef@telenet.be / geert.pille@telenet.be
03 288 53 32
0499 546 420 / 0498 106 797
www. rudydegraef.be

35 | bij Hilde & Eric
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Fire in the woods
schilderij, acrylverf op canvas

Sigrid Bedeer
Soms zit je opgesloten in een bos van vurig verlangen en
wil je meer. ‘Fire in the woods’ symboliseert voor mij : het
vuur in de mens, onze natuur en het zuivere licht dat ons
omringt. Er is altijd vuur in ons aanwezig, maar wat doe je
ermee? Gebruik je dit om je energie aan te wakkeren of laat
je het stilletjes doven? Laat je mooie zelf zien en laat het vuur
hard oplaaien. Iedereen heeft een passie, een innerlijk vuur,
waarmee je jezelf en het hart van anderen kan verwarmen en
inspireren. Ik daag jullie uit … laat je passie zien!!

Adrien de Gerlachestraat 57 B4
2650 Edegem
info@bedear.be
0473 535 144
https://www.bedear.be

50 | bij Pascale & Luc
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Icarus
schilderij op canvas

Tessy Willems
Baan je je weg naar de top, pas dan op. Verbrand je vleugels
niet zoals Icarus deed.

Grimbergsesteenweg 164
1980 Eppegem
ARTesstyk@gmail.com
02 253 84 98
0494 560 480
www.tessywillems.exto.nl

27 | bij Annelies & Chris
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Panta rhei
schilderij op doek

Tessy Willems
Volgens filosoof Herakleitos zorgt vuur ervoor dat alles
stroomt, niets blijvend is. Door vuur verandert materie
continu.

Grimbergsesteenweg 164
1980 Eppegem
ARTesstyk@gmail.com
02 253 84 98
0494 560 480
www.tessywillems.exto.nl

27 | bij Annelies & Chris

77

Persephone
schilderij op canvas

Tessy Willems
Persephone, godin van het dodenrijk en de lente. Kan zij voor
ons water en vuur verenigen?

Grimbergsesteenweg 164
1980 Eppegem
ARTesstyk@gmail.com
02 253 84 98
0494 560 480
www.tessywillems.exto.nl

27 | bij Annelies & Chris
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Vulkaan - Vervoering
2 gedichten

Veerle Schiltz
"Bij de gedichten:
“De kracht van het vuur in de natuur wint het van de mens”
“Liefdesvuur is onuitwisbaar”
Algemeen:
“Kunst en literatuur vertolken de kostbaarheid van het leven
nog lang na ons eigen bestaan”;
“Poëzie is de room op de taart”"

Tony Bergmannstraat 7, app 02
2650 Edegem
veerle.schiltz@telenet.be
0486 787 948
www.mijnpenseel.be

13 | bij Nicola
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