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BEN GOOSSENS (1945 Liezele) werkte in België als art director voor 
reclamebureaus. Na zijn pensionering heeft hij zich toegelegd op het 
maken van fotomontages met een kenmerkend surrealistische stijl die 
doet denken aan Magritte. Hij is o.a. aangesloten bij fotoclub Fego te Lier, 
en is in die wereld een zeer gekend iemand.

Kenmerken die voor mij allemaal in de 

richting wijzen van het surrealisme.

-Wijds landschap, mistig en mysterieus.

-De machine is een vreemd object, in 

elkaar gezet met bestaande onderdelen 

van buizen, slangen en wijzerplaten.

-De mysterieuze man kan opgewonden 

worden met een sleutel.

-Het geheel is een fantasierijk droombeeld.

-Lijkt op absurde zinsbegoocheling.

-De foto heeft ook wel een beetje humor.

Marjan van Ingelghem



FRIDA KALHO ( 1907 – 1954):

- Mexicaanse kunstenares 
- leven gekenmerkt door fysieke tegenslagen en een turbulente 
levensloop 
- 1939  , Parijs , Breton , surrealisme => Kalho treedt NIET toe 
tot de club 

Het werk “La columna rota“  ( de gebroken zuil ):

Ludo Verbraeken



- heeft een aantal  kenmerken van surrealisme : wijds landschap , mysterieuze   

vrouw , vreemde ( mechanische ) voorwerpen in een lichaam, opengereten  

lichaam dat bijeen wordt gehouden door stalen korset, een onwezenlijk tafereel 

dat een droombeeld zou kunnen zijn ,

- maar in werkelijkheid weerspiegelt dit werk  de fysieke en emotionele pijn 

waarmee de kunstenares sinds haar ongeval worstelt. Tegen een op de 

achtergrond geschilderd desolaat landschap heeft Kahlo zichzelf afgebeeld in een 

stalen korset die haar gehavende wervelkolom, gesymboliseerd door een zuil, en  

haar opengereten en  met spijkers doorboorde lichaam, moet ondersteunen.

Zij schildert niet iets uit de verbeelding maar wel uit haar werkelijkheid , nl.  de 

pijn  waarmee ze dagelijks geconfronteerd wordt . 

Vraag : beantwoord dit werk aan de criteria van Breton en is het surrealistisch ? 

Voor de “kenners” wel maar Frida Kahlo heeft zo haar eigen visie : 

Sommige critici hebben getracht me bij de surrealisten in te delen, maar ik 

beschouw mezelf niet als zodanig.. . . ik weet werkelijk niet of mijn schilderijen 

surrealistisch zijn of niet, maar ik weet wel dat ze de meest oprechte uiting van 

mezelf vormen. . . . Ik haat het surrealisme. Ik vind het een decadente uiting van 

bourgeois kunst, een afwijking van de ware kunst die de mensen van de 

kunstenaar verwachten.. .

EN 

volgend citaat van Kahlo “Ik heb nooit dromen geschilderd. Ik schilderde mijn 

eigen realiteit”



Angelia LeijtenDe tuin der lusten van Hieronimus Bosch, 1480-1490, Olieverf op paneel, Prado Madrid

Bij het surrealisme is de visuele en 
tekstuele verbeeldingskracht 
losgemaakt van het verstand en de 
logica,  waardoor het 
onderbewustzijn in staat is 
onthullende, suggestieve 
voorstellingen te scheppen. Dit 
prachtig kunstwerk is een mooi 
voorbeeld van surrealisme. 



Vergroten: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/El_jard%C3%ADn_de_las_Delicias%2C_de_El_Bosco.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/El_jard%C3%ADn_de_las_Delicias%2C_de_El_Bosco.jpg


In de geest van het mysterie
Een beeld dat bevreemdend werkt!

Truke Van Gompel



Shao Fan

• Deze kunstenaar combineert 
kunst en design met een 
diepgaande kennis van de 
Chinese cultuur.

• Fan ziet met name het konijn en 
de haas als hybride wezens 
tussen mens en dier.



Shao Fan

" Vandaag de dag vergeten wij 
mensen altijd, bewust of onbewust, 
dat we een dierlijke kant hebben. 
Maar die dierlijke kant van onszelf 
is eigenlijk erg belangrijk.''

Persoonlijk: we need to talk.

Hoe gaan we eigenlijk om met 
dieren?



Ron Mueck

• Hij staat bekend om zijn traditionele wijze gemaakte hyperrealistische 
sculpturen van mensen in verschillende afmetingen

• Het thema van Muecks beelden is de tijdloze universele cyclus van 
het menselijk bestaan, van de geboorte tot de dood

A Girl
110,5 x 501 x 134,5 cm



In 2001 veroorzaakte zijn vijf
meter hoge beeld Croaching Child 
een sensatie op de 49e Biënale in 
Venetië

Zijn beelden nemen houdingen
aan die onmogelijk zijn:
Hun lichamen zijn gebogen in 
compactere houdingen dan die ze
in werkelijkheid kunnen
aannemen.



Big man 205,7 x 117,4 x 209 cm

• De mens wordt getoond in al zijn kwetsbaarheid 
en sterfelijkheid, vaak teruggetrokken en afwezig

• Er zit een tegenstrijdigheid in de sculpturen. Aan 
de ene kant lijken ze levensecht, aan de andere 
kant zijn de beelden veel te groot of te klein om 
als echte mensen aangezien te kunnen worden



• Door de combinatie van 
de afmetingen en de hoge 
mate van naturalisme 
werken de beelden 
bevreemdend

• Hij speelt met anatomie 
en proporties

• Zijn handen zijn te groot 
en liggen zwaar op de 
grond

Man with shaved Head, 49,5 x 36,7 x83,8 cm



Pinochhio 84 x 20 x 18 cm
Mother and Child 24,1 x 88,9 x 38,1 cm

• De beelden nemen soms een houding 
aan of hebben een uitdrukking die we 
normaal gesproken niet langer dan een 
paar seconden zouden hebben

• Dat verwacht je in een foto maar niet 
in levensechte sculpturen



Ghost, 202 x 65 x 99 cm

• Het menselijk lichaam dat 
voor ons bekend is wordt 
vervreemd door de 
karikaturale uitstraling van 
de beelden

• De imperfectie in de 
beelden maakt het 
levendig



https://www.avrotros.nl/nu-te-
zien/gemist/detail/altijd-te-zien-ron-mueck-in-
museum-voorlinden/

https://www.avrotros.nl/nu-te-zien/gemist/detail/altijd-te-zien-ron-mueck-in-museum-voorlinden/


Anja Giegas
Berlinde De Bruyckere, Kreupelhout (2012-2013) 





Out of the cage
Uit de kooi

2019

surrealistische 
representatie van 
innerlijke vrijheid

Streetart

Badderijstraat
Hasselt

Studio Giftig

Dirk Sterckx



Studio Giftig 

Nederlands
kunstenaarsduo 

Niels van Swaemen
(°1981, Eindhoven) 

Kaspar van Leek 
(°1983, Philipsburg
St. Maarten)

Bekend om 

gedetailleerde 
(sur)realistische 
murals







https://www.youtube.com/watch?v
=oKcRwht603Q

Andere Urban art projecten van 
studio giftig

…

https://www.youtube.com/watch?v=oKcRwht603Q


Thomas café (Stratumseind Eindhoven)



Handhoven – tunnel in Eindhoven



Beeple is Mike Winkelmann
(1981), een grafisch ontwerper 
uit Charleston, VS. Hij is één van 
de grondleggers van de huidige 
“Everyday" beweging in 3D-
graphics en werkt elke dag een 
beeld uit en plaatst het al meer 
dan tien jaar online zonder ook 
maar één dag te missen.
https://www.beeple-crap.com/
Hij post zijn beelden en filmpjes 
op Reddit, 
een Amerikaanse sociale 
nieuwswebsite

BEEPLE (Mike Winckelmann), World Record Egg 2055

Peter Van Kerckhof

https://www.beeple-crap.com/


BEEPLE, The Impossible Dream of a Public Fruit



1. FILM: Un chien Andalou. Een experimentele film, 1928, van 
Salvador Dali en Luis Buñuel, flmmaker. Weergave van een 
droom zonder logische structuur. Een aaneenrijging van ( soms 
schokkende) surrealistische beelden. 
Duur 20 minuten 
https://www.youtube.com/watch?v=W7zU_0cnrrE

Vera Hilgersom

https://www.youtube.com/watch?v=W7zU_0cnrrE


2. Gabriel Isak, fotograaf, geboren in Zweden in 1990. 

Zijn kunstwerken zijn surrealistische en melancholische scenes. Hij nodigt de kijker uit tot interactie met de innerlijke 
wereld van de eenzame figuren die het eigen onderbewustzijn symboliseren. 

Hij gebruikt fotografie als een medium om surrealistische beelden te tekenen en de schilderen. Minimalistisch en rijk aan 
symboliek, romantiek en emotie, gericht op en geïnspireerd door menselijke psychologie, dromen, romantiek en zijn eigen 
ervaringen. 
( depressieve jaren)  Zijn werk is een serene en melancholische meditatie dat de chaos van het leven verandert in een 
introspectieve reis die de vragen stellen over het bestaan. 

De figuren zijn  anoniem waardoor de kijker zich zelf hierin kan plaatsen en reflecteren op zijn eigen levenservaringen. 

( bron: globale vertaling van zijn eigen statement op zijn website) 

Gabriël Isak geeft niet aan door wie hij werd/ wordt geïnspireerd, maar ik zie veel gelijkenis met Magritte



MagritteGabriel Isak



MagritteGabriel Isak



Gabriel Isak Magritte



Gabriel Isak

Surrealistische foto's van Gabriël Isak, vielen op door de slagschaduwen. 



Advertentie voor het hergebruiken van plastic zakjes, 
wijnhandelaar uit Canada

Reclame voor kussens van Ikea

Hilde Blockx



https://www.youtube.com/watch?v=YdskK0FdACQ

Toen ik honger had kwam ik naar je toe
Je zei, eten kan je als je de afwas doet
Mensen als jij moeten niet moeilijk doen
Geef ze een kans voor ze stom gaan doen
De middenstand regeert het land
Beter dan ooit tevoren
Mia heeft het licht gezien
Ze zegt, niemand gaat verloren
Voorlopig gaan we nog even door
Op het lichtend pad, het verkeerde spoor
Mensen als ik vind je overal
Op de arbeidsmarkt, in dit tranendal
En sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt, kun jij nog dromen?
De middenstand regeert het land
Beter dan ooit tevoren
Mia heeft het licht gezien
Ze zegt, niemand gaat verloren
Sterren komen en sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt, kun jij nog dromen?
Sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt, kun jij nog dromen?

GORKI - Luc De Vos

Mia

Anne Kegels

https://www.youtube.com/watch?v=YdskK0FdACQ


Por las ramas del laurel

vi dos palomas oscuras.

La una era el sol,

la otra la luna.

«Vecinita», les dije,

«¿dónde está mi sepultura?»

«En mi cola», dijo el sol.

«En mi garganta», dijo la luna.

Y yo que estaba caminando

con la tierra por la cintura

vi dos águilas de nieve

y una muchacha desnuda.

La una era la otra

y la muchacha era ninguna.

«Aguilitas», les dije,

«¿dónde está mi sepultura?»

«En mi cola», dijo el sol.

«En mi garganta», dijo la luna.

Por las ramas del laurel

vi dos palomas desnudas.

La una era la otra

y las dos eran ninguna.

Op de takken van de laurier

zag ik twee donkere duiven.

De een was de zon,

de ander de maan.

"Buurmeisje", vroeg ik,

"Waar is mijn graf?

“In mijn staart”, zei de zon.

”In mijn keel”, zei de maan.

En toen ik langs de rand

van de aarde wandelde

zag ik twee sneeuwarenden

en een naakt meisje.

De een was de ander

en het meisje was geen.

«Arendjes», zei ik tegen hen,

"Waar is mijn graf?“

‘In mijn staart”, zei de zon.

'In mijn keel”, zei de maan.

Op de takken van de laurier

zag ik twee naakte duiven.

De een was de ander

en beide waren geen.

Federico García LorcaCASIDA DE LAS PALOMAS OSCURAS


