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Domein De Cellen
Oostkamp

“ Kunst is zoeken naar een
eigen identiteit zodat de
herkenbaarheid steeds groter
wordt. ”
Toon Cochez
Marketing & Media Coördinator
Callant Insurance & Financial Advice
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DE KRACHT VAN ARTISTIEKE
VERPOZING OP DE WERKVLOER

Benedict Vandaele

Het spreekt tot de verbeelding van veel mensen: het idee om de kost te
verdienen in een unieke en aangename werkomgeving. Voor de collega’s
van Callant Insurance & Financial Advice in Oostkamp is het werkelijkheid
- of dat was het toch tot voor kort. We schrijven dinsdag 1 december
2020 en de meeste bureaus in kasteel De Cellen liggen er verlaten bij.
We bevinden ons in de tweede golf van het coronavirus en telewerk is nu
eenmaal de norm. De reguliere werkomgeving, als een delicaat ecosysteem
waarin mensen samenwerken en fysiek in verbinding staan met elkaar,
is niet enkel onderhevig aan de maatregelen om de pandemie tegen
te gaan. Ook technologische ontwikkelingen stellen de essentie van de
werkomgeving al enige tijd in vraag. James Ludwig, ondervoorzitter Global
Design en Innovation bij Steelcase, wijst thuiswerk namelijk aan als een
veruitwendiging van digitale transformaties. COVID-19 heeft het proces
alleen maar versneld en zo is iedereen plotseling betrokken bij het grootste
experiment in digitaal werken en leren.1
Na een eerste impressie van de groene omgeving van domein De Cellen
zet ik een stap binnen in het neorenaissance kasteel. Ook het interieur van
deze architecturale parel maakt indruk en mijn oog valt meteen op het
werk van enkele Belgische kunstenaars. Met een vuistje begroet ik Peter
Callant, oprichter en CEO van de gerenommeerde onderneming. Tijdens
onze kennismaking vraag ik de verzekeringsmakelaar hoe de zaken lopen.
Fier vertelt de self-made man hoe hij samen met zijn team de onderneming
zag uitgroeien. Het makelaarsbedrijf viert dit jaar zijn 30e verjaardag en
behoort tot de top tien spelers in België. De inzet op digitalisering en
het surfen op de fusie- en overnamegolf in de branche garanderen een
continue groei van Callant Verzekeringen, zelfs tijdens de coronacrisis.2
1
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James Ludwig, “How organisations can create safe inviting workplaces for returning
employees,” opgenomen 16 juni 2020, TED video, 19:02, https://www.ted.com/talks/
james_ludwig_how_organizations_can_create_safe_inviting_workplaces_for_returning_employees.
Pieter Suy, “Makelaar Callant surft op overnamegolf in de sector,” De Tijd, 28 januari
2021, https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/makelaar-cal-

Vrij snel verandert het gespreksonderwerp en praten we over de vele
medewerkers van Callant, momenteel 130 mensen verspreid over de
vestigingen in Oostkamp, Geel en Antwerpen. De wisselende aanwezigheid
van collega’s doet afbreuk aan de werksfeer. Tijdens de ontmoetingen met
de werknemers in Oostkamp, vaak tussen de lege bureaustoelen, kwam
meer dan eens het gemis van het samenzijn ter sprake. Samen yoga doen,
koken voor elkaar en af en toe genieten van een feestje: het zijn enkele
fijne herinneringen van activiteiten uit het pre-coronatijdperk. Het is
overduidelijk: het wordt stilaan tijd om met z’n allen terug te keren.
Domein De Cellen, waarvan het kasteel onderdeel van uitmaakt, heeft een
rijke geschiedenis.3 In de groene omgeving met vijver treffen we ook een
voormalige hoeve, koetsgebouw, kapel, oranjerie en de restanten van een
boothuis aan. De tekst belicht slechts enkele aspecten omdat een volledige
(kunst)historische uiteenzetting ons te ver zou leiden. Het volledige verhaal
kan gelezen worden in de publicatie Kasteeldomein De Cellen.4
Naar ontwerp van architect Van de Putte, liet Louis-Joseph de Bie de
Westvoorde in de beginjaren van de 19e eeuw een bestaand gebouw
verbouwen tot een classicistisch herenhuis. Het domein was reeds in
bezit van zijn ouders en De Cellen werd ook door hem en zijn vrouw
Thérèse-Marie le Gillon de Goemaringhe gebruikt als zomerresidentie.
Tijdens de wintermaanden verbleef de adellijke familie in De Lombard,
een stadspaleis gelegen in de Langestraat te Brugge. Louis-Joseph de
Bie de Westvoorde was 10 jaar burgemeester van Beernem en nam
tijdens de Belgische onafhankelijkheid ontslag om burgervader te worden
van Oostkamp. Hij droeg de sjerp tot zijn dood in 1873. Direct na zijn
overlijden beslist zijn oudste zoon Louis-Charles de Bie, getrouwd met
Henriette Pecsteen en eveneens burgemeester van Oostkamp tot zijn
overlijden (1879-1904), een deel van het classicistisch gebouw af te
breken. Samen met architect Joseph Schadde bouwt hij de herenwoning
om tot het huidige kasteel in neo-Vlaamse renaissancestijl.5 De Antwerpse
bouwmeester stond bekend voor zijn eclectische bouwstijl met respect
voor oude bouwmethodes. Schadde was betrokken bij verschillende
3
4
5

lant-surft-op-overnamegolf-in-sector/10280330.html.
“Kasteel De Cellen,” Inventaris Onroerend Erfgoed, toegang 19 augustus 2021, https://
inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/87924.
Jan Demulder, Kasteeldomein De Cellen (Oostkamp: Heemkundige Kring Oostkamp,
2003).
Demulder, Kasteeldomein De Cellen, p. 6-10.
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prestigieuze projecten zoals de restauratie van het Hof van Busleyden
in Mechelen (1864), de heropbouw van de Handelsbeurs in Antwerpen
(1872) en de bouw van het tweede stationsgebouw van Brugge op ’t Zand
(1886).6 Kasteel De Cellen heeft zijn monumentaliteit voornamelijk te
danken aan zijn voorgevel. Het gebruik van oranje baksteen en decoratieve
elementen uit natuursteen, zoals speklagen, cordonlijsten, geprofileerde
vensteromlijstingen en balustrades, geven het gebouw een ritmisch
karakter. Aan de linkerzijde wordt de symmetrie van de voorgevel verbroken
door een torenvolume. Aanvankelijk werd het afgedekt door een dak
met centrale bekroning. Ernstige aantasting van houtworm leidde in het
laatste kwart van de vorige eeuw tot de afbraak van het bouwelement.
De oostgevel is eveneens rijkelijk gedecoreerd met een gebroken fronton.
Naast het balkonvenster zijn de monogrammen van Louis-Charles de Bie en
Henriette Pecsteen opgenomen. Boven het raam prijkt de naam Chateau
Des Celles en de wapenschilden van de opdrachtgevers. De monogrammen
en wapens verschijnen ook veelvuldig in het interieur; ze decoreren
verschillende plafonds en deur- en raamklinken.7
In de periode van 1904 tot en met 2012 kent domein De Cellen vier
verschillende eigenaars en het landgoed wordt geregeld verhuurd.8
Tijdens de restauratie van het kasteel in 2012, samen met het koetshuis
en de paardenstallen, wordt Peter Callant gecharmeerd door de moderne
look van ESTE architects. Het respect voor het historisch kader en de
succesvolle herbestemming van wonen naar werken waren beslissend voor
de ondernemer om het pand te kopen. Het kasteel werd zo een nieuwe
uitvalsbasis voor Callant Insurance & Financial Advice en het bedrijf bracht
er hun kantoorruimtes en conferentiezalen onder. Van meet af aan was er
bijzondere aandacht voor het welbevinden van de medewerkers: ze kunnen
pauzeren in een moderne en goed geëquipeerde refter; het is mogelijk om
te sporten in de fitnessruimte; tijdelijke exposities en kunstwerken uit de
vaste collectie zorgen voor een aangename sfeer op de werkvloer.
Ruim tien jaar geleden bestudeerden Craig Knight en Dr. S. Alexander
Haslam, respectievelijk oprichter van Identity Realisation Limited en
professor Social and Organizational Psychology aan de universiteit van
6
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“Joseph Schadde,” Inventaris Onroerend Erfgoed, toegang 20 augustus 2021, https://
inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4334.
Demulder, Kasteeldomein De Cellen, p. 18-23.
Ibid., p.15-17.

Queensland, het effect van de werkomgeving op het welbevinden en
de productiviteit van werknemers. Voor hun experimenten maakten de
onderzoekers gebruik van banale kantoorartikelen (potlood, papier, een
lege bureau en een bureaustoel), planten en kunst. De ene test vond plaats
in een psychologische proefopstelling, de andere test ging door in een
bestaand kantoor met echte medewerkers in Londen. In beide studies werd
iedere deelnemer gevraagd om een uur te werken in een van de vier types
werkomgevingen:
• Het sober ingerichte kantoor bestond enkel uit de elementaire
kantoorartikelen.
• In het reeds aangeklede kantoor was er aandacht voor kunst en planten.
• In het vrije kantoor werden de kunstwerken en planten door de
werknemer zelf geplaatst.
• In het ontkrachte kantoor werd de gekozen indeling van de werknemer
aangepast.
De conclusie van Haslam en Knight luidde dat een aantrekkelijke
werkomgeving de productiviteit van werknemers verhoogt met 15%. Krijgt
de medewerker de kans om het kantoor vrij in te delen, stijgt het cijfer
naar 30%. De autonomie heeft duidelijk eveneens een positieve impact op
het welbevinden van het personeel. Als de persoonlijke inrichting van het
kantoor niet langer wordt gerespecteerd, zakt zowel de productiviteit als
het welbevinden naar het niveau van een medewerker actief in een sober
ingerichte werkplek.9 Victor Lipman, schrijver en spreker met een interesse
voor mindfulness in management, onderstreept eveneens het belang van
een leuke en inspirerende omgeving. Het exposeren van kunst heeft ook
een positieve invloed op de bedrijfscultuur.
Het toont namelijk dat het management belang hecht aan de versterking
van interpersoonlijke banden tussen werknemers en cliënten.10 Of om
simpelweg even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Een goede zaak
aangezien mensen veel tijd spenderen op kantoor. Zo is het bekijken van
kunst een goede remedie tegen cognitieve vermoeidheid. Het neemt de
9

Haslam, S. Alexander, en Craig Knight, “Why some office spaces alienate workers, while
others make them happier and more efficient,” Scientific American Mind, september –
oktober 2010: p. 33-34.
10 Victor Lipman, “The Motivational Benefits Of Art In The Workplace,” Forbes, 31 juli 2014,
https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2014/07/31/the-motivational-benefits-of-art-in-the-workplace/?sh=688b1db6182f.
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stress weg en herstelt de mentale energie waardoor de hersenprestaties
terug worden opgedreven.11
Zonder enige twijfel zal het concept van de werkplek in de nabije
toekomst een nieuwe vorm aannemen. Niettegenstaande blijft het
belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de inkleding van
kantoren, vergaderruimtes en andere gemeenschappelijke ruimtes.
Wetenschappelijke studies tonen duidelijk aan dat kunst een gunstige
invloed heeft op het welbevinden en de prestaties van medewerkers.
Bovendien heeft een doordachte inrichting van de werkplek een positieve
impact op de bedrijfscultuur. De keuze van Callant Insurance & Financial
Advice om zijn medewerkers te omringen met kunst getuigt daarom van
een doordacht management met respect voor de waardigheid van iedere
werknemer en zijn eigen identiteit. De vaste kunstcollectie en de tijdelijke
tentoonstellingen maken van kasteel De Cellen een unieke plaats voor
innovatief ondernemerschap.

10

11 Rachel Smith, “Art In The Workplace: Why You Need It And How To Choose It,” Work Design Magazine, (oktober 2016), laatst geraadpleegd op 25 augustus 2021. https://www.
workdesign.com/2016/10/art-workplace-need-choose/.

“ Het is een kunst
om kunst altijd te zien
als kunst. ”
Els Seghers
Teamleader Ondernemingen
Callant Insurance & Financial Advice
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The hobbypainter duck
Olieverf op canvas
60 x 50 cm
2020
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STIJN BASTIANEN

Portret © Stijn Bastianen
Met dank aan de kunstenaar

De schilderijen van Bastianen zijn het resultaat
van een strijd tussen improvisatie en coördinatie
die resulteert in een buitengewone picturale
gelaagdheid. De imaginaire beelden met absurde
motieven triggeren iedereen op een andere
manier. Het werk laat ons vaak lachen en kan
tegelijk onze persoonlijke herinneringen en
emoties weerspiegelen. Bastianens artistieke
keuze om aan de slag te gaan met verschillende
materialen en technieken plaatst zijn werk buiten
de traditionele schilderkunst. Zijn denkbeeldige
motieven en rijk kleurenpalet laten ons denken
aan zowel hedendaagse graffiti als oude strips en
cartoons.
Het schilderij The hobbypainter duck tart alle
verbeelding. Centraal staat een eend afgebeeld
met verschillende antropomorfe kenmerken:
het dier schildert, draagt een schoen en steekt
zonder schroom zijn middelvinger op. Hoewel
er geen vaste betekenis schuilt achter het doek,
lijkt het werk in te gaan op diverse aspecten van
het kunstenaarschap. Mogelijk verbeeldt The
hobbypainter duck het moeizame proces van een
jonge schilder om tot een unieke schilderstijl te
komen? Of misschien verwijst het schilderij naar
de moeilijkheden van een schilder om zijn weg
te vinden in de kunstwereld? Het beeld blijft de
kijker fascineren en is voorzien van een luchtig en
krokant randje humor.
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Window (Vice)
Olieverf op canvas
50 x 40 cm
2020
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JORDEN BOULET

Portret © Jorden Boulet
Met dank aan de kunstenaar

De manier waarop de westerse wereld het concept
paradijs benadert, is onlosmakelijk verbonden met
het kunstenaarschap van Jorden Boulet. Stranden,
palmbomen en de zon verschijnen vaak in onze
beeldcultuur en laten ons wegdromen naar een
exotische wereld. Met zijn schilderijen, sculpturen
en installaties doorbreekt de kunstenaar de
eenzijdige en idyllische blik op het paradijs. Boulets
beeldtaal speelt met contrast en confronteert
plezier, geluk en vrijheid met verval, decadentie en
kunstmatigheid. Met deze artistieke keuze creëert
de kunstenaar vaak een afstand tussen zijn werk
en de kijker. Een ongrijpbaar verlangen wordt in
de kijker aangewakkerd en dat gevoel gaat vaak
gepaard met een melancholische ondertoon.
In de serie Black paintings valt de radicale
begrenzing van de schilderijen op. De zwarte
randen gedragen zich als gesloten ramen waardoor
de kijker kan gluren. Tegelijkertijd en denkbeeldig
creëert de donkere repoussoir een grotere afstand
tussen de toeschouwer en het exotische beeld met
palmboombladeren. Het beeld achter het venster
is slechts een droombeeld en stimuleert een
voortdurend en ongrijpbaar verlangen.
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Paintings to myself when
I’m 80 (Like)
Olieverf op canvas
60 x 40 cm
2015
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SARAH DE VOS

Portret © Sarah De Vos
Met dank aan de kunstenaar

Impressies van het dagelijks leven zijn intrinsiek
verbonden met de schilderkunst van Sarah De
Vos. Haar indrukken van bijvoorbeeld de natuur,
de mensen uit haar dichte omgeving of de
kunstgeschiedenis worden door de kunstenares
fotografisch of filmisch vastgelegd, maar bestaande
beelden behoren evenzeer tot haar persoonlijke
beeldbank. De kunstenares onderwerpt ze aan
verschillende digitale processen zoals spiegelen,
cropping en belichting alvorens het potentieel
verder wordt onderzocht met het penseel. Door
de mogelijkheden van verschillende technieken en
dragers te exploreren, verhindert de kunstenares
een eenduidige lezing van het beeld. Door de
waargenomen werkelijkheid te overstijgen, stellen
we onze perceptie van de wereld in vraag.
Het schilderij Painting to myself when I’m 80
(like) is een antwoord op de gewoonte om met
de fotocamera van de smartphone uiteenlopende
situaties vast te leggen. Nooit was de productie
en distributie van foto’s zo snel, eenvoudig en
omvangrijk. Tegelijkertijd is de aandacht voor
beelden vluchtiger dan ooit tevoren. De Vos poogt
in haar schilderijen het aura van het unieke beeld
te herstellen. De dynamiek van de digitale media
vertaalt zij naar de kalme bezonkenheid van de
schilderkunst. Wat voorheen niet meer was dan
een kort moment, vervlogen voor je het beseft,
wordt hier onderwerp van aandachtige, geduldige
aanschouwing. Een zweem van nostalgie is aan de
schilderijen niet vreemd. Overleven deze stilgezette
momenten de tand des tijds? Of is het picturale
verzet tegen vergetelheid bij voorbaat verloren.
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Jusqu’au matin
Olieverf op canvas
50 x 40 cm
2021
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ADELHEID DE WITTE

Portret © Marthe Hoet Met dank aan Barbé-Urbain
Gallery en de kunstenaar

Na de opleiding Moraalwetenschappen koos
Adelheid De Witte om als autodidact de
schilderkunst te verkennen. Niet toevallig dient
haar denkwereld als voedingsbodem om haar
beeldend universum vorm te geven. Wisselende
stemmingen en wijdvertakte hersenspinsels
intensiveren De Wittes creatieproces om tot
temperamentvolle kunstwerken te komen. Als
kijker banen we ons een weg door haar fictieve
landschappen, soms worden we geabsorbeerd
door haar abstracte ruimtes. Lineaire of
geometrische vormen dienen vaak als houvast,
af en toe voelen we ons verloren in een efemere
substantie. In een fractie van een seconde worden
we geconfronteerd met de schaduw van onze
persoonlijke belevingswereld.
Jusqu’au matin lijkt ons een schilderij in een
schilderij tonen. Of is het een flyer, een affiche
of een stuk decor? Geeft het afgebeelde tableau
licht of schijnt er neonlicht van buitenaf op dit
fragment? Is het dag of nacht? Bevindt het geheel
zich binnen of buiten? De antwoorden op deze
vragen worden niet gegeven. Men weet niet
precies wat men ziet. Laat dat nu net typerend
zijn aan de schilderijen, tekeningen en installaties
van Adelheid De Witte. Er is telkens een hint, een
bepaalde herkenbaarheid, maar van zodra men
de inhoud te pakken wil krijgen, ontglipt deze.
Het contrast tussen figuratie en abstractie, tussen
scherp en wazig en tussen licht en donker lijkt deze
onbestemdheid nog te versterken.
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BE.D
Archival pigment print op dibond
56 x 43 cm
2019
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ANN-SOPHIE DEPROOST

Portret © Griet Bonne
Met dank aan de kunstenaar

De tekenkunst van Ann-Sophie Deproost begint
waar haar fotografie eindigt. Haar zoektocht naar
de grenzen tussen beide media vertaalt zich in
een steeds hernieuwd experiment van chemische,
mechanische, digitale en manuele bewerkingen.
Deze bewerkingen variëren van fotografische
technieken tot tekenen met diverse materialen. Ook
de scanner heeft een centrale plek in het atelier, als
een tweede camera die visuele lagen toevoegt aan
het werk. Tot slot bepaalt de keuze van het papier
– haar structuur, matheid en kleur – mee hoe het
beeld een tactiele vorm krijgt. In tegenstelling tot
de traditionele omgang met fotografie is elk beeld
van Deproost dan ook uniek en wordt de beleving
beïnvloed door de fysieke aanwezigheid in de
tentoonstelling.
In de weloverwogen compositie van BE.D verschuift
de aandacht van de kijker continu van de randen
van het beeld naar het centrum en van voorgrond
naar diepte; om tussen al deze uitersten steeds
nieuwe lagen te ontdekken. Hoe zo’n beeld ontstaat
en evolueert, behoort tot een van de belangrijkste
drijfveren van Deproost. Het trage proces, waarin
toeval zich gaandeweg opstapelt, heeft tot gevolg
dat het kunstwerk steeds meer afstand neemt van
zijn herkomst in de werkelijkheid en verandert in
een mentaal beeld. Deproosts beelden balanceren
zo tussen herkenbaarheid en vervreemding,
waarbij fragmenten uit de realiteit worden bewerkt
met flarden van gedachten. Landschappelijke en
stedelijke motieven dienen als vertrekpunt om
thema’s aan te snijden zoals tijd, gelaagdheid,
proces, en herinnering. Elk beeld toont verstilde tijd.
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Last one fading
Brons, bladgoud, roestvrij
staal en cortenstaal
110 x 155 x 40 cm
2018
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STIEF DESMET

Portret © Fred Debrock
Met dank aan de kunstenaar

De relatie tussen natuur en cultuur is een
onuitputtelijke inspiratiebron voor Stief DeSmet.
Zijn multidisciplinair oeuvre, bestaande uit
sculpturen, schilderijen, collages, installatie,
video en performance, oogt op het eerste
zicht vertrouwd: van wilde dieren en planten
tot bucolische landschappen en stedelijke
omgevingen. Vrij snel dringt een dreigend gevoel
zich op door een combinatie van artistieke
keuzes. Ingrepen als uitsnijding, toevoeging of
transformatie van kleur en materie doorbreken het
mimetisch karakter van zijn afgebeelde motieven.
Bovendien is er ook geen duidelijke boodschap
of betekenis. Als kijker kunnen we enkel maar
gissen en doen we beroep op onze persoonlijke
ervaringen om het beeldend werk uiteenlopende
betekenislagen toe te kennen.
Op het eerste zicht lijkt de bronzen sculptuur
Last one fading een jachttafereel voor te stellen.
In een mum van tijd wordt deze veronderstelling
in twijfel getrokken aangezien het hert nog
stevig op zijn poten staat. Ook de manier hoe
de pijl het dierenlichaam doordringt, spreekt
tot de verbeelding en roept allerlei vragen op.
De aandachtige kijker zal eveneens opmerken
dat het brons als het ware leegloopt, waardoor
het geheel alsnog kwetsbaar oogt. Niet toevallig
behoren herten tot een van de archetypen die vaak
terugkomen in DeSmets oeuvre. Ze representeren
het kwetsbare leven en stralen eveneens onschuld
en vertedering uit. Of misschien doet het dier
denken aan Bambi, de geliefkoosde Disneyfiguur
van vele kinderen en een symbool van onze
spektakelmaatschappij.
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Madeliefjesstraat
Acryl, vinyl en spray op linnen
71 x 44 cm
2021
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CATHARINA DHAEN

Portret © Joost Joossen
Met dank aan Gallery
Sofie Van de Velde en de
kunstenaar

Een gevoelsmatige benadering van kunst typeert
het creatieproces van Catharina Dhaen. Tijdens
het schilderen laat ze zich leiden door twijfel
en zo ontstaan schilderijen die opgebouwd zijn
met meerdere verflagen. Deze onzekerheid
ontplooit zich in een bijzondere spanning tussen
hetgeen gezien wordt en wat verborgen blijft. Op
inhoudelijk vlak worden Dhaens semi-abstracte
schilderijen gevoed door literatuur en poëzie. Net
als schrijvers gebruikt de kunstenares een eigen
vocabularium om haar schilderijen vorm te geven.
Op een subtiele manier verwijzen haar composities
vaak naar autobiografische elementen. Motieven
zoals bloemen, vogels en architecturale vormen
keren geregeld terug in Dhaens werk. Het zijn
persoonlijke symbolen die tegelijk hun eigen leven
leiden in het hoofd van iedere kijker.
In het schilderij Madeliefjesstraat roepen
verschillende vormen en kleuren een
geabstraheerd decor op. De compositie evoceert
een spanningsveld tussen binnen en buiten
en speelt in op ons verlangen. Een donkere
doorgang nodigt ons uit om een dromerige ruimte
te betreden. De titel van het kunstwerk is een
autobiografische verwijzing naar de vele bezoekjes
die ze bracht aan haar oma. Met geschilderde
poëzie daagt Dhaen het waarnemingsvermogen
van iedere kijker uit en memoreert ze vervlogen
tijden uit haar jeugd.
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Tanatiriub
3D-print
35 x 15 x 19 cm
2019
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NICK ERVINCK

Portret © Bob van Mol
Met dank aan de kunstenaar

Het artistiek-creatief proces van Nick Ervinck
wordt gestuwd door de mogelijkheden van
diverse technieken en materialen. Traditie en
innovatie staan niet langer tegenover elkaar en
worden ingezet om een futuristische wereld te
creëren in de vorm van monumentale installaties,
handgemaakte en 3D-geprinte sculpturen,
keramiek, prenten, tekeningen, lichtboxen en
animatiefilm. Games, sciencefiction en popcultuur
hebben van meet af aan zijn oeuvre sterk
beïnvloed. Kunst- en architectuurgeschiedenis
spelen eveneens een prominente rol. Opvallend
is Ervincks fascinatie voor de negatieve ruimte en
BLOB (digitale ontwerptechnieken). Naast culturele
aspecten laat de kunstenaar zich ook inspireren
door fauna en flora. Niet zelden is zijn fantasierijke
beeldtaal gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek.
De sculptuur Tanatiriub komt over als een
portretbuste van een futuristische god. De hybride
vorm oogt surreëel met duidelijke referenties naar
verschillende personages uit onze beeldcultuur.
Zo laat de ge-3D-printe vorm ons denken aan
middeleeuwse ridders of karakters die verschijnen
in manga en sciencefiction. Tanatiriub kwam tot
stand na honderden uren digitale tekentijd en
kreeg zijn finale fysieke vorm door gebruik te
maken van een innovatieve 3D-printtechniek met
een bijzondere focus op kleurschakering.
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Traveller 19
Bijenwas en plaaster
45 x 45 x 45 cm
2010 - 2013
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JEF FAES

Portret © Jef Faes
Met dank aan de kunstenaar

Het werk van Jef Faes bestaat voornamelijk uit
sculpturen en schilderijen die hij aan de hand van
verschillende technieken en materialen vormgeeft.
Hij laat zich voornamelijk inspireren door foto’s
van natuurlijkwetenschappelijke verschijnselen en
heeft een bijzondere fascinatie voor honingraten.
In zijn oeuvre staat deze hexagonale structuur
symbool voor zelforganisatie, leven en dood.
Volgens de kunstenaar is het zeshoekig patroon
ook de ideale vorm om een cirkel in te vullen. Ook
andere geometrische vormen zoals vierkanten
verschijnen veelvuldig in zijn werk en worden
speels ingezet om het contrast tussen micro- en
macroschaal of volheid en leegte te versterken.
De sculptuur Traveller 19 behoort tot de reeks 9keto-trans-2. De chemische formule verwijst naar
het feromoon dat een bijenkoningin produceert
om de bouwactiviteit van haar hofhouding te
sturen. Ze is de drijvende kracht achter een uiterst
dynamisch gebeuren. De handgemaakte gipsen
structuur doet denken aan radiolaria: de eerste
skeletvorming van ééncelligen en plankton. Het
artistiek samenbrengen van dierlijke en menselijke
creaties symboliseert de symbiose tussen bijen en
mensen en laat ons reflecteren over onze positie in
de micro- en macrowereld.
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Reefs in decay
Katoen, bleekmiddel, markeerstift op canvas
130 x 80 cm
2020
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ISABEL FREDEUS

Portret © We Document Art
Met dank aan Whitehouse
Gallery en de kunstenaar

De artistieke praktijk van Isabel Fredeus wordt
gevoed door haar interesse in materialiteit en
proces. Eigenschappen van natuurlijke objecten
en verschijnselen, zoals glas, blauwsteen en licht,
zijn het vertrekpunt voor studie en experiment.
Manipulatie en verwondering gaan hand in
hand tijdens het creatieproces en resulteren in
installaties, sculpturen, video’s en performances.
Vaak wordt een bepaald proces een actief
onderwerp van het kunstwerk; denk maar aan
lichtbreking, verkleuring en verzuring. Op een
subtiele manier laat Fredeus’ poëtisch beeld
ons denken aan de kracht van de natuur en de
menselijke neiging om het te verstaan en te
controleren.
Het textielkunstwerk Reefs in decay gaat in op de
strijd die koralen leveren. Kilmaatopwarming en
de verzuring van de oceanen zijn de voornaamste
redenen voor de wereldwijde extinctie. Er
wordt verwacht dat 90% van de koraalriffen
zullen verloren gaan, ook al halen we de
klimaatdoelstelling van Parijs 2015. De verbleking
van hun felle kleuren is een indicator voor het
aftakelingsproces. Een symbiotische samenwerking
met algen is stopgezet en als het bloemdier zich
niet kan aanpassen zal het wit kleuren en sterven.
Op een poëtische manier laat Reefs in decay
ons bezinnen over de menselijke impact op de
biodiversiteit onder water.
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Objects in a spheric theme
Mixed media
In situ installatie
2021
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JOHAN GELPER

Portret © Johan Gelper
Met dank aan de kunstenaar

In het semi-abstracte oeuvre van Johan Gelper
gaan geometrische en organische vormen in
interactie met elkaar. De sculpturen en tekeningen
hebben een dynamisch karakter en vaak speelt
het veelzijdig karakter van de lijn een prominente
rol. De assemblages ogen als een lijnenspel in
de ruimte en verklappen Gelpers fascinatie voor
natuur en constructie. De keuze voor voorwerpen
en hun onderlinge aaneenschakeling gebeurt niet
willekeurig. Ze refereren vaak naar het sculpturale
vocabularium (ruimte, zwaartekracht, evenwicht,
vorm, volume, restvorm, architectuur…) en
kunsthistorische stromingen zoals constructivisme
en dadaïsme.
Object in a spheric theme is een kunstwerk
dat zich aanpast naargelang de architecturale
context waarin het wordt opgesteld. Hoewel de
open installatie abstract aanvoelt, merken we vrij
vlug enkele vertrouwde objecten op. Het stalen
frame van een stoel, een gevonden voorwerp,
is een belangrijk structureel element van de
lijnensculptuur. De stoel is een veelvoorkomend
motief in het werk van de kunstenaar. Net als een
sculptuur bezet en geeft het voorwerp ruimte.
Volgens de kunstenaar is de vorm van de stoel,
losgekoppeld van zijn functie, meer dan een
autonoom object en gaat het in interactie met de
omgeving en de kijker. De titel verwijst naar het
constructivisme en het werk van Naum Gabo in het
bijzonder.
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Subaru mandala
Acryl op canvas
140 x 120 cm
2021
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LODE LAPERRE

Portret © Titus Simoens
Met dank aan de kunstenaar

Een stratigrafie van kleur en textuur typeert
de abstracte beeldtaal van Lode Laperre.
De morfologie van acryl wordt niet enkel
onderzocht met behulp van penselen en borstels;
breekmessen, boorkoppen en dremels behoren
eveneens tot zijn toolbox om te snijden, te krassen
en te schrappen in de verfhuid. Tegelijk kunnen de
schilderijen, sculpturen en tekeningen niet herleid
worden tot de esthetiek van het materiële. Het
werk bevat eveneens een symbolische gelaagdheid
die refereert naar Laperres artistieke wens om
uiteenlopende aspecten van westerse en oosterse
culturen te verenigen in zijn beeldend werk. Zijn
leven aan de Leie en diverse reizen naar Azië liggen
hiervoor aan de basis.
Het schilderij Subaru mandala maak deel uit van
een reeks die tot stand kwam in een voormalige
Subaru-garage. De omvang van het tijdelijk atelier
was voor de kunstenaar de ideale gelegenheid om
kunstwerken op groot formaat te schilderen. Het
Japanse woord Subaru verwijst eveneens naar het
begrip verenigen, een belangrijk concept binnen
Laperres oeuvre. De felle kleuren van Subaru
mandala verlevendigen de witte, gecraqueleerde
bovenlaag en nemen de vorm aan van een
energetische cirkel. Het laat denken aan mandala’s:
cirkelvormige figuren met symmetrische vormen
die veelal verschijnen op prenten of op zijde
worden aangebracht. Verschillende Aziatische
volkeren, zoals Chinezen, Japanners of Tibetanen,
concentreren zich op de geometrische patronen als
inleiding tot het mediteren.
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Green garland
Olieverf op canvas
180 x 120 cm
2020
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STÉPHANIE LEBLON

Portret © Stephan Vanfleteren
Met dank aan de kunstenaar

In de recente schilderijen van Stéphanie Leblon
is een bijzondere verbondenheid met de natuur
voelbaar. Geabstraheerde bloemen en stengels
lijken te drijven op een fluïde achtergrond met
een oneindige diepte. Deze optische illusie roept
de kunstenares op door tientallen glaceerlagen
aan te brengen op het doek. Het uitgesproken
voor- en achterplan laten eveneens denken aan
de fotografische eigenschappen scherpte en
wazigheid. Het uitvergroten van de natuurlijke
elementen maakt op zijn beurt een link naar de
close-up. De artistieke keuzes laten de esthetische
schilderijen dynamisch ogen en tegelijk brengt het
natuurgevoel de kijker tot rust.
In het schilderij Green garland drijft een slinger
van groene planten op het water. Verschillende
tinten groen en enkele accentkleuren, net als het
diagonaal voortbewegen van de guirlande, blazen
de landschappelijke impressie leven in. Donkere
kleuren suggereren diepte waarin meer planten
dwalen in het water. Of zijn het reflecties van het
groen dat groeit aan de oever van het water?
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(The magical difference between) volume and electricity
Risoprint op berk multiplex
30 x 20 x 2 cm
2018
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ELS LESAGE

Portret © Els Lesage
Met dank aan de kunstenaar

Het exploreren van mediumspecifieke
eigenschappen van schilderkunst en doordruk
gaan hand in hand met Els Lesages fascinatie
voor memorabilia. In haar oeuvre verschijnen
vaak vrouwelijke motieven zoals bloemen,
kledingstukken, kantjes en andere dagelijkse
objecten uit de intieme leefomgeving. Door
objecten met een sterke herinneringswaarde te
combineren met een grafische dimensie slaagt de
kunstenares erin om ook onze verhouding met
bepaalde personen, plaatsen en situaties in een
fractie van een seconde op te roepen. Onverwacht
worden we geconfronteerd met de aanwezigheid
van het afwezige. Op een fijngevoelige manier
laat haar werk ons nadenken over het thema
vergankelijkheid.
De zevendelige reeks (The magical difference
between) volume & electricity kwam tot stand door
te experimenteren met risoprint. Zonder te streven
naar een vooropgesteld beeld liet de kunstenares
onverwachte situaties toe in haar proces. Een
bepaalde drukfout vormde de aanleiding voor
een verrassend beeld waaruit verder onderzoek
voortvloeide. Opvallend zijn de verschuivingen
van de motieven die plaatsvonden tijdens het
machinale proces van risoprinting. Door dit proces
te manipuleren en bepaalde drukfouten bewust
in te zetten, countert Lesage de reproduceerbare
aard van het drukproces en bevraagt ze het
medium op een speelse manier.
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Untitled
Olieverf en acryl op houten paneel
120 x 90 cm
2021
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STEFAN PETERS

Portret © Alessandra Ruyten
Met dank aan de kunstenaar

Het werk van Stefan Peters benadert
landschapsschilderkunst vanuit een unieke
invalshoek. Bossen, bergen, rivieren of
wandelpaden worden op geen enkele manier
nagebootst. Natuurlijke elementen worden louter
ingezet om de essentie van de schilderkunst
te vatten. Op het eerste zicht worden we
aangetrokken door de esthetiek van kleur en
gestiek. Vervolgens verschuift onze aandacht
naar de subtiele manier waarop Peters het
illusionaire karakter van het medium naar
zijn hand zet. Als beeldmanipulator creëert
de kunstenaar onverwachte effecten zoals
geïntensiveerde kleuren, foute schaduwen
en atypische verhoudingen waardoor we ons
waarnemingsvermogen in vraag stellen. Op een
krachtige manier houdt het werk van Peters onze
blik vast. Zijn oeuvre laat ons eveneens nadenken
over onze omgang met digitale en geschilderde
beelden.
De schilderijen uit de reeks Vistas ademen
ruimtelijkheid. Net als een vogel vliegen we
boven Peters’ imaginaire landschappen die zich
uitstrekken tot aan de horizon. Het virtuoos
toepassen van het atmosferisch perspectief
versterkt het gevoel van oneindigheid; de lucht
wordt steeds ijler. Nemen we een duikvlucht dan
veranderen de ruwe landschappen in velden waar
penseelstreken de bodem en rotsen bedekken.
Na een boeiend visueel avontuur zweven we
geleidelijk verder in de oase van rust.
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Chimaera
Olie op canvas
80 x 100 cm
2021
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TOM POELMANS

Portret © Tom Poelmans
Met dank aan Rodolphe
Janssen en de kunstenaar

Na een opleiding Schilderkunst nam Tom Poelmans
definitief afstand van zijn abstracte beeldtaal.
Aangewakkerd door zijn interesse in kunstgeschiedenis,
begon Poelmans zich steeds meer te verdiepen in de
kunst van de gotiek en de vroege renaissance. Het
tweedimensionale karakter van de compositie en het
gebruik van zuivere kleuren, zoals te zien in het werk
van Giotto, Piero Della Francesca en Fra Angelico,
hebben zijn artistiek proces als figuratief kunstenaar
sterk beïnvloed. Op inhoudelijk vlak put de kunstenaar
inspiratie uit mythologie en religie, maar eveneens
uit beeldjes en poppen die deel uitmaken van onze
hedendaagse beeldcultuur. De fantasie en propaganda
die hierachter schuilgaat boeit Poelmans en tracht hij in
zijn beeldend werk binnen te brengen.
Het schilderij chimaera is een typisch voorbeeld hoe
Poelmans vertrekt vanuit een bekend narratief om er
geleidelijk aan van los te komen. Tijdens het mentale
en fysieke creatieproces nemen persoonlijke associaties
en verbeeldingskracht het over om een vernieuwend
beeld te bekomen. De chimaera heeft het lichaam van
een leeuw en de geitenkop en slangenstaart ontbreken
als we ons baseren op het bekende Etruskische bronzen
sculptuur Chimaera van Arezzo. Naargelang de cultuur,
kan ook de samenstelling van het mythisch wezen
variëren. Dit geldt eveneens voor de symbolische
waarde van het schepsel. In de Griekse oudheid werd
chimaera gezien als een voorteken van onheil, in de
middeleeuwse kunst verwijst het fabelwezen dan weer
naar duivelse krachten. Het verschijnen van andere
complexe motieven, zoals een engel, skeletten, slangen
en fruitbomen, maken het eveneens mogelijk om het
kunstwerk vanuit diverse invalshoeken te benaderen.
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Mask x
Porselein
26 x 16 x 9 cm
2020
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JOKE RAES

Portret © Alex Vanhee
Met dank aan de kunstenaar

Voor Joke Raes is de vereniging van schijnbaar
onverzoenbare tegenstellingen - het organische
versus het anorganische, het bewuste versus
het onbewuste en het aantrekkelijke versus het
afstotelijke - een belangrijke artistieke drijfveer.
De metamorfoses ontpoppen zich voornamelijk
in tekeningen en sculpturen met een bijzondere
aandacht voor diverse materialen zoals grafiet,
keramiek, wilgenkatjes en industriële restanten.
Haar motieven voelen vertrouwd aan maar
zijn geen imitaties van de werkelijkheid. Haar
vormcreaties betoveren onze blik met hun
suggestieve kracht, vaak gelinkt aan vegetatieve
vormen en sensuele lichaamsdelen. Raes’ inventies
zijn enigmatisch en tegelijk een streling voor het
oog.
De sculpturenreeks Mask x is exemplarisch
voor Raes’ interesse in maskers. Met de fragile
beelden uit hard porselein verwijst de kunstenares
naar de complexiteit van de menselijke
identiteit. Dagelijks zet ieder persoon, bewust of
onbewust, verschillende maskers op om diverse
mogelijkheden voor uitwisseling en verbinding te
verwezenlijken. Als iemand een sculptuur in huis
neemt, dan krijgt die persoon de kans om het
anonieme masker een identiteit te geven door de x
te vervangen door een persoonsnaam.
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Tekening voor Ovidius: Calipo
Grafiet op papier
32 x 44 cm
2019
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MEREL VAN DE
CASTEELE

Portret © Ruben De
Mesmaeker
Met dank aan de kunstenaar

De verkenning van relaties tussen mens, object
en omgeving is de beweegreden voor de
artistieke praktijk van Merel Van de Casteele.
Zo beschouwt de kunstenares haar sculpturen
van de beeldengroep FLOCK als kinderen die ze
toevertrouwt aan pleeg- en adoptiegezinnen.
Naargelang de fysieke eigenschappen van
de materialen, zoals hout, bijenwas en lak,
en de plaats in het nieuwe thuis, heeft het
beeld specifieke zorg nodig. Een pleegcontract
specifieert de noden van ieder sculptuur en het
invullen van een logboek maakt het mogelijk om
de ontwikkeling van het werk op te volgen. Van
de Casteeles tekeningen weerspiegelen haar
denkwereld die de perceptie van universele
beelden in twijfel trekt. De meeste tekeningen
tonen een groep motieven die haar reflecties over
diverse concepten op een schetsmatige manier
weergeven.
Calipo behoort tot Drawings for Ovidius, een
reeks tekeningen waarbij Van de Casteele zich liet
inspireren door de Metamorfosen. Hierbij diende
Kalypso, een dochter van Atlas in de Griekse
mythologie, als aanzet om een tekening te maken
met uiteenlopende motieven: gaande van planten
over gebouwen tot allerlei vreemde objecten.
Het zijn individuele pogingen om de essentie
van verschillende mentale beelden te vatten. De
compositie van de getekende figuren bepaalt op
haar beurt het verhalend en associatief karakter
van het werk.
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Little hero
Print op dibond
124 x 84 cm
2016
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DANIËLLE VAN
ZADELHOFF

Portret © Daniëlle van
Zadelhoff
Met dank aan de kunstenaar

De innerlijke leefwereld van de mens is de
drijvende kracht achter de fotografische praktijk
van Daniëlle van Zadelhoff. Haar portretten
tonen geen gelukzalige of energieke mensen;
de modellen weerspiegelen ingetogen emoties
en verschijnen in een onbestemde, archaïsche
context. Het spel met licht en donker accentueert
op treffende wijze de psyche van haar modellen,
net als de details van hun lichaam, kledij of
attributen. In één oogopslag wordt de kijker
geconfronteerd met existentiële thema’s zoals
eenzaamheid, kwetsbaarheid en vergankelijkheid
waardoor iedereen op een persoonlijke manier
wordt aangesproken en beroerd.
Little hero toont een gesluierde jongen in volle
concentratie. Met gesloten ogen maakt hij zich
klaar voor een belangrijke handeling. Kreeg de
jongeling het zwaard toevertrouwd om de strijd
aan te gaan met zijn broeders? Heeft het kind
een bepaalde fase van zijn leven bereikt en is hij
betrokken bij een overgangsritueel? Of bevindt de
jonge kerel zich te midden van een rollenspel?
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Untitled (Remains)
Isolatie en industriële verf
53 x 42 cm
2020
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LUC VANDERVELDE
LUX

Portret © Luc Vandervelde Lux
Met dank aan de kunstenaar

Het atypisch gebruik van uiteenlopende
voorwerpen is kenmerkend voor de kunstpraktijk
van Luc Vandervelde Lux. De kunstenaar gaat
voornamelijk aan de slag met zaken die hij vindt
in de ruime omgeving van zijn atelier in Brussel.
Tijdens het creatieproces worden de verzamelde
objecten geanalyseerd en ontleed met een
bijzondere aandacht voor materie, patronen
en structuren. Vervolgens transformeert en
combineert hij de afzonderlijke componenten om
tot een abstracte sculptuur te komen. Hiervoor
laat de kunstenaar zich leiden door zijn intuïtie en
toevalsfactoren in plaats van een vooropgesteld
beeld te bekomen. Op een vindingrijke manier
revaloriseert Vandervelde Lux afgedankte
materialen en brengt hij hun onbekende
voorgeschiedenis samen in een esthetisch
compositie.
Voor de esthetische compositie van Untitled
(remains) werd de samenstelling van
isolatiemateriaal ontrafeld. Een onbekende
wereld wordt doordrongen in tijd en ruimte en
de universele patronen van het persoonlijke leven
kunnen afgelezen worden. De geschiedenis van
het gevonden materiaal blijft anoniem terwijl onze
interpretatie persoonlijk gekleurd is. Individuele
herinneringen verstrengelen met die van
onbekende levens.
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Dispute (the painter and the graphic designer)
Acryl op canvas
100 x 80 cm
2020
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BART VANDEVIJVERE

Portret © Johnny Maeschalck
Met dank aan Gallery Sofie Van
den Bussche en de kunstenaar

De methodiek waarmee Bart Vandevijvere het
spectrum van de abstracte schilderkunst verkent
fascineert. De schilderijen zijn het resultaat van
aangewakkerde toevalsfactoren die hij optimaal tot
hun recht laat komen. De visuele experimenten op
verschillende locaties van het doek zorgen voor een
spannende wending. Zijn composities lijken soms
op collages, sommige beeldelementen roepen
een grafische indruk op. Het geheel brengt steeds
een boeiende ruimtewerking met zich mee. Als
kijker verkennen we de verschillende posities van
de driedimensionale ruimte waarin het kunstwerk
zich heeft ingebed. Op een illusionaire manier
doorbreekt Vandevijvere het statisch karakter van
de schilderkunst.
In Dispute (the painter and the graphic designer)
belicht Vandevijvere het spanningsveld tussen een
schilder en een grafisch ontwerper. Zo stelt de
kunstenaar dat een grafische vormgever vertrekt
vanuit een bepaalde vraag. Een concept ligt aan
de basis van een kernachtige, uitgepuurde vorm.
Daarentegen voelt Vandevijvere geen noodzaak
om de sporen van zijn picturale zoektocht uit
te wissen en beschouwt ze net als een visuele
kwaliteit. Dispute symboliseert deze gedachte door
effen geometrische vormen te confronteren met
grillige verfstreken. De interesse in het artistieke
proces van andere makers, zoals muzikanten en
architecten, is een terugkerend onderwerp in
Vandevijveres oeuvre.
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Fractum Domum
Mixed media
148 x 112 x 21 cm
2018
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JONAS VANSTEENKISTE

Portret © Richard Duyck
Met dank aan de kunstenaar

Een projectmatige benadering van uiteenlopende
architecturale elementen karakteriseert het
creatieproces van Jonas Vansteenkiste. Een
ervaring wordt altijd gekoppeld aan een
doorgedreven onderzoek om tot een bepaald
beeld te komen. Naargelang het proces biedt een
medium zich aan, van installatie over tekenkunst
tot video en sculptuur. Naast autonoom werk doet
Vansteenkiste geregeld interventies in de open
ruimte of doet hij een ingreep in een bestaande
architecturale context. De kunstwerken zijn
gelaagd, zowel op persoonlijk als universeel niveau.
Verlangen, bescherming, kwetsuur en vreugde zijn
thema’s die vaak terugkeren. Op een fijngevoelige
manier bouwen de kunstwerken een persoonlijke
relatie op met de kijker.
Fractum Domum bestaat uit een reeks sculpturen
die zowel in de publieke ruimte als binnenskamers
wordt getoond. In ieder kunstwerk staat een 19e
eeuws ornament met een floraal motief centraal.
Het architecturale element is niet langer wit en lijkt
aangetast te zijn door groene mossen. De natuur
lijkt zijn positie tegenover cultuur terug te claimen.
Fractum Domum gaat de dialoog aan met het
verleden en het heden van een gebouw en laat ons
nadenken over hoe we als mens omgaan met onze
leefomgeving.
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Giving objects new meaning
Acryl, Chinese inkt, pigment, potlood, brief, fotoprint, glas op canvas
140 x 180 cm
2021
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YVES VELTER

Portret © Yves Velter
Met dank aan de kunstenaar

Een niet aflatende interesse voor de menselijke
psychologie is het leidmotief doorheen het
oeuvre van Yves Velter. Datgene waarmee we
vertrouwd zijn, maar ons tegelijk ontsnapt,
beeldt de kunstenaar op een bescheiden
manier uit. De personages bevinden zich in
onbepaalde ruimtes en steeds is een vorm
van ongemak voelbaar. Brieven, sleutels en
zaklampen zijn enkele terugkerende motieven
met een symbolische waarde. Niettegenstaande
blijven Velters kunstwerken ons overspoelen
met onbeantwoordbare vragen. Een schilderij,
sculptuur of tekening wordt zo een spiegel om
onze persoonlijke ziel te beschouwen. Tegelijkertijd
kunnen de werken van Velter beschouwd worden
als conversation pieces met uiteenlopende thema’s
als onderwerp.
Het schilderij Giving objects new meaning toont
een groep mensen aan een ronde tafel. Ieder
persoon heeft een archetypisch object voor
zich liggen dat gekoppeld is aan een bepaalde
handeling zoals lezen of bellen. Hoewel de functies
van deze voorwerpen universeel zijn, kunnen
deze zaken verschillende associaties oproepen
bij de toeschouwer. De inzichten van een filosoof
kan de visie van een persoon beïnvloeden. Een
telefoongesprek met een familielid kan een
onverwachte wending geven aan iemands leven.
De vraag stelt zich of een ervaring ons net dichter
bij elkaar brengt of ervoor kan zorgen dat we elkaar
niet langer begrijpen.
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“ Kunst is met IT-producten
werken aan evenwicht. ”
Christophe D’Hoore
ICT Manager
Callant Insurance & Financial Advice
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