
Cultuurhuis de Bijl toont top-grafiek in Zoersel 
  
De hele maand april toont cultuurhuis de Bijl werk van topartiesten als: Luc Tuymans, Michaël Borremans, 
Fred Bervoets, Ronny Delrue, Gideon Kiefer, … Voor deze tentoonstelling gingen we met curator en grafisch 
kunstenaar Chris Van der Veken op zoek naar kunstenaars die het medium grafiek op een eigenzinnige 
manier aanwenden of er een tegendraadse interpretatie aan geven. 
 
Hoe ben je te werk gegaan bij de selectie Chris? 
Bij deze tentoonstelling brengen we grafisch werk in verschillende stijlen en technieken samen. Je maakt 
een samenstelling waarvan je hoopt dat ze een gevarieerde en krachtige expo geeft. De werken dienen 
elkaar te versterken en uit te dagen. De voorwaarde om deze toonstelling mee te organiseren was dat we 
hedendaagse grafiek, met respect voor het ambacht, zouden tonen. Wat moet er dan zeker in? En wat niet? 
We gingen ten rade bij vrienden, collega’s, grafici, kunstenaars, idolen, … We hebben galeries en ateliers 
bezocht, gesprekken gehad en data besproken. Tenslotte zijn we geland bij 21 kunstenaars. Ruim veel stijlen 
en smaken, waarbij bijna alle disciplines zullen vertegenwoordigd zijn, komen aan bod.   
 
Wat maakt grafiek voor jou de moeite waard of misschien wel even boeiend dan origineel werk?  
Grafiek is boeiend omdat je er zoveel mee kan doen. Je kan er werk mee maken dat met geen enkele 
andere techniek kan. De mogelijkheden zijn quasi onbeperkt. Elke techniek heeft zijn eigenheid en 
complexiteit. Polijsten, schuren, beroeten, belichten, zuren, … je hebt veel doorzettingsvermogen en 
technische kennis nodig om tot een goed resultaat te komen. Soms zie je dat pas na dagen. Spannend toch? 
Finaal is de inhoud of het concept even belangrijk als bij andere disciplines. Afhankelijk van het ontwerp 
kies je een techniek. De artistieke keuze begint bij het formaat van je plaat. We mogen ook niet vergeten 
dat een afdruk in spiegelbeeld komt te staan. Wanneer je een afdruk maakt en niet helemaal tevreden bent 
kan je een nieuwe afdruk maken en de nodige aanpassingen doen. Vroeger werd grafiek vaak gezien om je 
werk op een goedkope manier aan de man te brengen. Grafiek wordt nog zelden in editie gedrukt waardoor 
het meer en meer de allure van origineel werk krijgt. 
 
Waarom moeten de mensen komen kijken? 
Omdat dit het neusje van de zalm is op gebied van hedendaagse grafiek. We tonen werk dat je nog zelden in 
deze samenstelling zal zien. Er hangt topwerk van kunstenaars uit Finland, Polen, Roemenië, Japan en 
Bosnië gecombineerd met Belgische top-grafici. We stellen de zin van grafiek op een kritische wijze in vraag. 
Het antwoord is aan de bezoeker.  
 
KADERTJE 
 
Grafiekexpo: Herinneringen en sequenties 
Voor deze tentoonstelling selecteerden we samen met Chris Van der Veken volgende kunstenaars: Fred 
Bervoets, Marcin Bialas, Michaël Borremans, Caroline Coolen, Koenraad Claes, Ronny Delrue, Vincent 
Geyskens, Evelien Gysen, Vladimir Ivaneau, Taïda Jasarevic, Koyuki Kazahaya, Gideon Kiefer, Ingrid 
Ledent, Joris Martens, Camille Truyffaut, Luc Tuymans, Stijn Vanbrabant, Bruno Vandenberghe, Chris Van 
der Veken, Annu Vertanen en Linda Vinck. 
 
2 tot en met 24 april (ook op Pasen) 
zaterdag van 13.30 tot 18 uur - zondag van 11 tot 18 uur 
en paasmaandag 18 april van 13.30 – 18 uur 
cultuurhuis de Bijl, Dorp 1, Zoersel 
cultuur@zoersel.be 


