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Curatoren Nanette Kraaikamp en Arno Kramer 
hebben voor wat betreft de Belgische deelnemers aan 
DRAWING FRONT gekozen voor kunstenaars die 
nationaal en internationaal vaak al bekend zijn, maar 
die (nog) niet in de categorie wereldberoemd vallen. 
Met de keuze van de kunstenaars is eens temeer 
aangetoond hoe hoog de kwaliteit van het tekenen in 
België is. De aandacht die bovendien op de diverse 
academies in België voor het medium bestaat, is 
enorm groot en in het reguliere lesprogramma vormt 
tekenen nog steeds een van de belangrijkste vakken. 
De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in 
Gent heeft zelfs een heuse Tekeningenafdeling, 
waarmee het belang van het tekenen nog eens extra 
wordt aangezet. Bijna klassiek vakmanschap treffen 
we aan in het werk van Ruben Bellinckx, Gideon 
Kiefer, Cindy Wright, Birde Vanheerswynghels, 
terwijl Ante Timmermans, ARPAÏS du bois, Sofie 
Van der Linden en Stijn Cole naar bepaalde grenzen 
zoeken van het tekenen, soms vertaalt dat zich in 
meer installatief samengestelde werken. Het ‘spelen’ 
met formaten is voor Ronny Delrue al jaren een 
belangrijk gegeven in zijn zoektocht naar oorspron-
kelijk werk. Ook het werk van Hanne Van Rompaey is 
groot, werk waarin je bijna kunt verdwalen. 
Bij Ines Claus groeit het werk in vele richtingen uit, 
zij maakt ook gebruik van meerdere materialen en 
niet alleen papier. De samengestelde werken van 
Céline Hudréaux en Lore Smolders zijn verhalend en 
enorm vitaal en gevarieerd. Jean-Marie Bytebier 
speelt vaak in op zijn visie op het landschap, 
ingetogen en heel delicaat verbeeldt.

ARPAÏS du bois maakt intieme en poëtische dagboek-
aantekeningen, die intuïtief ontstaan. Zij tekent en 
schildert voornamelijk in schetsboeken van een bepaald 
formaat en met een specifieke gladde en dunne papier-
soort. Haar manier van werken is een systeem geworden 
om haar gedachten op papier te vangen in zowel beeld 
als tekst. In de loop der jaren tekende zij vele schets-

boeken vol, waarmee zij als het ware een gedachten-
archief heeft gecreëerd. De tekeningen in deze tentoon-
stelling zijn een selectie uit haar schetsboeken. 
ARPAÏS du bois (1973) woont en werkt in Antwerpen en 
studeerde aan Sint-Lucas Hogeschool in Gent. 
Momenteel heeft zij een solotentoonstelling in Museum 
Dr. Guislain in Gent.

Birde Vanheerswynghels laat twee grote tekeningen 
zien die representatief zijn voor haar manier van 
werken: een grote houtskooltekening van vegetatie en 
een tekening waarbij zij een print heeft betekend en 
bewerkt met pure pigmenten. In beide werken spelen 
gelaagdheid en het proces van tekeningen maken en 
bekijken een belangrijke rol. Birde Vanheerswynghels 
(1986) woont en werkt in Gent en studeerde aan Sint-
Lucas Hogeschool en HISK (Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten) in Gent. 

Cindy Wright maakte speciaal voor DRAWING FRONT 
een serie van acht tekeningen. Hierin komt haar kenmer-
kende thematiek terug: de vergankelijkheid van het 
leven. Een schedel en vlinders verwijzen naar de onlos-
makelijke verbondenheid van leven en dood. Cindy 
Wright (1972) woont en werkt in Antwerpen. Zij studeer-
de aan KASKA (Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen) in Antwerpen en HISK in Gent. 

Dirk Zoete maakt zowel tekeningen als objecten, films 
en performances, die allemaal een duidelijke visuele 
relatie met elkaar hebben. Vijf tekeningen zijn te zien 
in deze tentoonstelling waarin zijn kenmerkende 
gestileerde, soms anekdotische figuren en objecten 
terugkomen, die samen een geheel eigen wereld 
vormen. Dirk Zoete (1969) woont en werkt in Gent, 
waar hij ook studeerde aan KASK, waar hij nu lesgeeft 
aan de afdeling Tekenkunst.

Fia Cielen ontwikkelde voor DRAWING FRONT een 
tekeningeninstallatie waarin zij tekenen en digitale 
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Zaterdag 16 april 2016
Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim

Moderator
 Alex de Vries
10.30 – 12.00 uur
- Inleiding DRAWING FRONT WEEKEND 
 Nanette Kraaikamp en Arno Kramer
- Robbie Cornelissen 
 Van tekeningen naar films
- Jantien Jongsma 
 Tekenen en de inhoud
- Erik Mattijssen 
 De kunstenaar en het andere land
- Fia Cielen 
 De tekening en de mediatechniek
10.30 – 12.30 uur
- in het Ottenhuis een besloten opvang 
 voor kinderen met workshops tekenen
12.30 – 13.30 uur
- Lunch 
 Tussen 12.00 en 14.00 uur kunnen bezoekers  
 een ticket kopen voor een Drawing Date 
 in Herberg de Pol 
13.30 tot 14.30 uur
- Eerste Drawing Centre Diepenheim Lezing
 Frits de Coninck 
 Hedendaagse tekeningen en de kunstkritiek
13.30 – 17.00 uur
 Open inloopatelier voor iedereen in 
 het Ottenhuis
14.30 – 17.00 uur
- Drawing Dates in de Werkplaats 
 met Robbie Cornelissen, Jantien Jongsma,  
 Erik Mattijssen en Fia Cielen
18.00 – 19.30 uur
- Maaltijd in Herberg de Pol
20.00 – 23.00 uur
- Avondprogramma in de Herberg 

Zondag 17 april 2016
Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim

Moderator
 Diana Wind
10.30 – 12.00 uur
- Openingswoord door Diana Wind
- Natasja Kensmil 
 Tekenen als opmaat naar schilderen?
- Henri Jacobs 
 Journaaltekeningen
- Alied Ottevanger 
 Verzamelen van tekeningen in Rijksmuseum  
 Amsterdam
- Ronny Delrue 
 De gecontroleerde ongecontroleerdheid 
 bij het tekenen
10.30 – 12.30 uur
- in het Ottenhuis een besloten opvang 
 voor kinderen met workshops tekenen
12.30 – 13.30 uur
- Lunch 
 Tussen 12.00 en 14.00 uur kunnen bezoekers  
 een ticket kopen voor een Drawing Date 
 in Herberg de Pol 
13.30 tot 14.30 uur
- Tweede Drawing Centre Diepenheim Lezing
 Diana Wind
 Monumentale tekeningen
13.30 – 17.00 uur
 Open inloopatelier voor iedereen in 
 het Ottenhuis
14.30 – 17.00 uur
- Drawing Dates in de Werkplaats
 met Natasja Kensmil, Henri Jacobs, 
 Dineke Blom en Ronny Delrue



technieken met elkaar combineert. In de hangende 
installatie vormen de tekeningen transparante lagen die 
allen apart en als een gelaagd geheel bekeken kunnen 
worden. Fia Cielen (1978) woont en werkt in Antwerpen 
en studeerde aan de KASK te Gent, waar zij nu ook 
lesgeeft aan de Tekenkunstafdeling.

Ines Claus maakte ter plekke een installatie waarin het 
proces van tekenen nog voelbaar is. Ines vertaalt haar 
tekenproces niet zozeer alleen in houtskool of pen op 
papier, maar gebruikt bij haar directe manier van werken 
juist allerlei materialen, van textiel tot planten. 
Waarbij je je af kunt vragen waar de grens van wat een 
tekening is ligt. Ines Claus (1993) woont en werkt in 
Gent. Zij studeert momenteel voor haar Master aan de 
KASK in Gent.

Lore Smolders onderzoekt in haar werk een vorm van 
sociale cartografie. In een twaalftal potloodtekeningen 
die als duo’s zijn gepresenteerd, brengt zij de architec-
tuur en het gedrag van bezoekers van kunsttentoonstel-
lingen op een speelse manier in kaart. Intuïtie vormt hier 
de leidraad. Lore Smolders (1987) woont en werkt in 
Gent. Zij studeerde aan LUCA School of Arts te Gent.  

Ronny Delrue laat een serie journaaltekeningen zien. 
Ronny tekent constant en op allerlei denkbare manieren. 
Hij uit zijn innerlijke wereld zonder concessies op groot 
en klein papier, foto’s, schildersdoeken en prints wat 
leidt tot een zeer gevarieerd en intiem oeuvre. 
Thema’s in zijn werk zijn vergankelijkheid, verwering, 
verschijnen en verdwijnen. Een selectie uit een groot 
aantal tekeningen die Delrue door de jaren heen maakte 
is in Diepenheim te zien. 
Ronny Delrue (1957) woont en werkt in Gent. Onlangs 
behaalde hij als kunstenaar de doctorsgraad op het 
gebied van tekenen aan de Universiteit van Leuven. 
Hij is docent aan Sint Lucas Hogeschool in Gent.

Sofie Van der Linden maakt tekeningen die lijken op 
plattegronden van onder meer architectuur, landschap-
pen, steden en dorpen. De potloodtekeningen zijn zeer 
persoonlijke aftastingen van haar omgeving, die zich 
vertalen in een subtiel grafisch lijnenspel waarin vele 
verrassende perspectieven zijn te ontwaren.  
Sofie Van der Linden (1986) woont en werkt in 
Antwerpen en studeerde aan de KASK in Gent.

Ante Timmermans vertrekt in al zijn werken, die naast 
tekeningen op hout of papier uit schilderijen en instal-
laties bestaan, vanuit het tekenen. Een selectie aan 
kleine zwart-wit tekeningen is te zien in de tentoonstel-
ling, waarin het we het denkproces van het zoeken naar 
patronen, herhalingen, systemen en structuren verbeeld 
zien. Ante Timmermans (1976) woont en werkt in Gent 
en studeerde aan de HISK te Gent. Dit voorjaar heeft hij 
een solotentoonstelling in het GEM, museum voor 
actuele kunst, in Den Haag.

Hanne Van Rompaey maakt hyperrealistische tekenin-
gen met houtskool op levensgroot formaat. Het zijn 
verlaten straten en wandelpaden bij nacht waarin de 

mens ontbreekt. Het zijn haast zakelijke weergaven van 
plekken, die middels titels slechts als coördinaten 
worden weergegeven. Hanne Van Rompaey (1988) 
woont en werkt in Drongen/Gent en behaalde haar 
Master Vrije Kunsten aan de Sint-Lucas te Gent.

Céline Hudréaux werkt met verschillende media, zoals 
performance, video en illustratie. In de tentoonstelling 
zijn zeven monotypes te zien die samen een narratief 
lijken te vormen. Hudréaux maakt boeken en de 
tekeningen in de boeken zijn meestal reproducties 
van etsen. Céline Hudréaux (1979) woont en werkt in 
Ledeberg/Gent.

Ruben Bellinckx tekent veelal vervreemdende situaties 
waar dieren, gebruiksvoorwerpen, attributen en dage-
lijkse leefruimtes hun vanzelfsprekende rol verliezen. 
Door ze in een andere context te plaatsen of door 
specifieke combinaties en manipulaties krijgen ze een 
geheel andere betekenis. In zijn werk zijn de beelden die 
hij tekent, installeert en filmt sterk met elkaar verwant 
en zijn mensen en dieren de protagonisten. 
Ruben Bellinckx (1974) woont en werkt in Brussel en 
studeerde aan de Hogeschool voor de Beeldende 
Kunsten in Antwerpen en de Rietveld Academie in 
Amsterdam. Hij is coördinator van de Tekenkunst 
afdeling van het KASK in Gent.

Jean-Marie Bytebier schildert en tekent landschappen. 
Hij zoekt binnen deze onderwerpen naar eindeloze 
beeldende varianten. Dat kan leiden tot een vrij helder 
beeld van een gezien en nagetekend landschap of tot 
het totaal verknippen van het beeld en het opnieuw 
vormgeven als in een puzzel. In Diepenheim is een serie 
van dit onderzoek te zien. Jean-Marie Bytebier (1963) 
woont en werkt in Mariakerke/Gent en studeerde 
schilderen aan de kunstacademie in Gent. Hij geeft les 
en is directeur van een kleine academie.

Stijn Cole werkt met zeer diverse media maar voor deze 
tentoonstelling zijn enkele van zijn tekeningen uitgeko-
zen die hij maakte naar aanleiding van een reis naar een 
oerbos. In zijn werk wordt de perceptie van de omgeving 
geabstraheerd waardoor deze een universele en concep-
tuele waarde krijgt. De verhouding toeschouwer - kunst-
werk - omgeving speelt telkens op een andere manier 
een belangrijke rol. Stijn Cole (1978) woont en werkt in 
Seloignes en studeerde aan Sint Lucas in Gent. Voor 
Diepenheim liet hij speciaal een van zijn landschappen 
printen die bezoekers vrijelijk mogen meenemen.

Gideon Kiefer tekent een mysterieuze figuratieve 
wereld, waarin mens en dier figureren in absurdistische 
taferelen. Vervreemdende rituelen en macht versus 
onmacht, zijn enkele thema’s die veelal terugkomen in 
zijn werk. Hij speelt frequent met de verhoudingen van 
de protagonisten/helden in zijn tekeningen, waarvan 
de kleinere vaak op binnenkanten van boekomslagen 
zijn getekend. Hij tekent alles zo realistisch en precies 
mogelijk. Gideon Kiefer (1970) woont en werkt in Sint-
Martens-Latem en studeerde aanvankelijk grafische 
vormgeving en illustratie.
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