Water stroomt door onze dagen. We drinken het, bewegen erin, het staat centraal in
rituelen overal ter wereld. Doet het je denken aan een kabbelend bergmeer of aan een
vredige vijver om bij te verpozen? Of zie je water als dreiging die dijken doet breken
en bron van conflict?
Met de open call ‘Dive into Mankind’ riepen Cera en Kunstwerkt i.s.m. M Leuven in
het najaar van 2020 op om een collage te maken. Het gelijknamige videowerk van
Ria Pacquée fungeerde als muzekunstwerk. 270 deelnemers raakten geïnspireerd en
stuurden hun collage in. Bram Antheunis, Evelinde De Wilde en Ria Pacquée maakten als
jury een selectie voor de tentoonstelling. Van grote maatschappelijke thema’s tot kleine
anekdotes: het veelzijdige natuurelement deed heel wat opborrelen.
Met werk van
Dominique Barberis, Hanne Beullens, Brunhilde Borms, Ronny Broeckx, Tine
Brouw, Angeline Catteeuw, Annabelle Cock, Babette Cooijmans, Robert Daneels,
Isabelle Dierckx, Natacha Dimovska, Karo De Nijs, Pauline De Sy, Lieven Eeckhout,
Soetkin Everaert, Marleen Foblets, Gerdi Fonk, Jeroen Goubert, Youssef Hajam,
Viviane Herremans, Evelien Hiele, Sander Jacobs, Deniz Kazma, Sarah Lauwers,
Bart Luijten, Tristan Maes, Carla Meertens, Edith Meijering, Mireille Michiels, Mats
Minnaert, Elly Moors, Evi Ostyn, Greta Rochtus, Amy Ros, Edwig Schuddinck,
Marie-Adelyne Seillier, Karina Segers, Heleen Sieborgs, Gianni Skoric, Rudi
Snauwaert, Alexia Struye, Inge Trienekens, Eva Urkens, Suzanne Van Brussel,
Jean Pierre Vancayseele, Maïté Van Keirsbilck, Régine Van den Broucke, Bjorn
Vandenbussche, Astrid Vandendael, Jelle Van Den Heede, Jeroen Van der
Fraenen, Celine Vandeweghe, Hans Vandeweghe, Hilde Vanhees, Nicolas Van
Parys, Karin Verhelst, Nathan Vervoort.

Sinds 1998 koopt Cera op advies van experts uit het veld kunstwerken aan met het
oog op de ondersteuning van kunstenaars. Zo verwierf Cera doorheen de jaren een
mooi ensemble Belgische kunst, waarin je zo’n 500 kunstwerken van zowel jonge als
van meer gevestigde kunstenaars terugvindt. Die verzameling wordt bewaard bij M
Leuven.
Ria Pacquée (°1954) is een van de kunstenaars die in de Cera-kunstcollectie
vertegenwoordigd is. Het videokunstwerk ‘Dive into Mankind’ maakte zij in 2008 met
steun van Cera. Ria’s oeuvre bestaat uit foto’s, video’s en performances, waarmee ze
onderzoekt hoe de mens zich verhoudt tot de eigen omgeving en waarmee ze vragen
oproept rond identiteit en toebehoren. Met ‘Dive into Mankind’ vestigt ze de aandacht
op de unieke en eigenaardige relatie van de mens ten opzichte van een van de vier
elementen: water.

Dominique Barberis - A drop of fun in an ocean of filth, 2020
Mijn collages vertrekken van gerecycleerde materialen: vintage boekcovers en
-pagina’s, stukjes tape en garen … Ik zie en voel een verhaal en geef het organisch
vorm. Tactiel, subtiel en uitgepuurd. Evenwichtig, maar met een verrassende
spanningsboog. Ik vertel visueel over liefde, vreugde, afscheid, troost, nabijheid en
vrijheid.
Dit werk gaat over water, zowel in de positieve als negatieve zin. De jongen die in
de centrale druppel staat te vissen, geniet zorgeloos van het water en de golven.
Zijn vangst bestaat echter vooral uit afval. Met dit beeld roep ik een paradox op
tussen waterpret en de vervuilde staat van het water op onze planeet.
Hanne Beullens - Dive into Mankind, 2020
‘Dive into Mankind’ zette me aan na te denken over wat voor mij ‘grote’ momenten
waren met betrekking tot water. Meer specifiek: wanneer ik me echt klein voelde
ten opzichte van dat natuurelement. Dit was onder andere tijdens een reis naar de
Azoren, een archipel in de Atlantische oceaan, waar je bijna altijd het water rondom
je ziet. Dat was voor mij een sterk visueel moment en gevoel. De kleuren van het
water waren prachtig, de zee leek eindeloos. Een moment om je even heel klein en
kwetsbaar te voelen.
Brunhilde Borms - Sewing waves, 2020
Golven roepen emoties op - nostalgie, angst, bewondering, kalmte, ontzag, plezier,
opwinding … - en hebben de kracht ze ook weer weg te spoelen. In deze collage
verzamel ik stukjes van golven die over me heen zijn gespoeld. Ontdaan van alle
emoties.
Door ze samen te voegen ontstaat er een grafische partituur, het universele geluid
van het ruisen van de golven. Het is aan de kijker om aan deze partituur accenten
toe te voegen (pianissimo, piano, forte, sforzato, sforzando ...) om zijn/haar emoties
van het moment weer te geven.
Ronny Broeckx - Source, 2020
Water is de bron van al het leven. Daarom leg ik in mijn collage de focus op de
twee belangrijkste motoren van de mens: het hart en de hersenen. De vorm
die hieruit is ontstaan, verwijst naar de celdeling van een embryo en naar het
zaad waaruit planten groeien en zich naar het zonlicht richten. In deze verticale
beweging refereer ik naar de menselijke vormen.

Tine Brouw - Vasa, 2020
Gefascineerd door de natuur, zoek ik met mijn huidige project al een tijdje naar
wat ik denk dat zich diep onder water afspeelt. Zo vertoef ik al een paar jaar in
een wereld van vreemde waterdieren, onderzeese paradijzen en wrakstukken van
schepen. Tussen de scheepsplannen van mijn vader, die een fervent modelbouwer
was, vond ik het modelbouwplan van de Vasa, een Zweeds oorlogsschip. Bij zijn
maidentrip in 1628 kapseisde de Vasa door enkele hevige windstoten en zonk
in de haven van Stockholm nog voor het ten strijde kon trekken. De natuur die
de mensheid op zijn plaats zette, hoe actueel klinkt dat in de oren? De collage zit
tussen twee lagen kalkpapier, alsof de wrakstukken en de kanonnen langzaam in
het troebele water verdwijnen.
Angeline Catteeuw - An ending, 2017
De aanleiding voor deze collage is een persoonlijk verlies: de ziekte en het
overlijden van mijn broer enkele jaren geleden. Het verdriet en het onverwachte
gevoel van troost van hem naar mij toe heb ik, zonder het ooit onder woorden
gebracht te hebben, gebald in dit beeld.
In die periode hield ik knipsels bij die me inspireerden. Deze verzameling groeide
constant, maar ik onderwierp ze ook aan een strenge selectie. Zo hield ik enkel een
verzameling beelden bij die helemaal aansloten bij mijn identiteit en leven. Als je
dat proces voldoende herhaalt, ontstaan de beelden en combinaties geleidelijk aan
vanzelf, afhankelijk van wat je in die periode van je leven het meest bezighoudt.

Annabelle Cock - Waterrimpeling, 2020
Egaal gekleurd papier inspireert me: de eenvoud ervan en de textuur, maar ook
de begrenzing die het geeft. Ik hou ook van intuïtief knippen, zonder daarbij een
afgelijnde vorm voor ogen te hebben.
Voor deze collage heb ik me geïnspireerd op de stille beweging van water die
wordt teweeggebracht door een mens die erin baadt, een steentje dat erin valt, de
wind die erop blaast … Zo ontstaat een natuurlijke mandala. Dit viel me ook op in
‘Dive into Mankind’ van Ria Pacquée. Waterrimpeling blijft verwonderen, in al zijn
eenvoud.
Ik wilde een groot werk maken, zo ‘groot’ als het water zelf. En zoals altijd werkte ik
via het wu wei principe: doen zonder te doen, met minimale ingrepen, zonder al te
veel complexiteit. In dit geval: een blauw blad waaruit ik het water in ovalen knipte.
Het rode centrum staat voor de bron van beweging.
Babette Cooijmans - RENDERING OUTLINES, 2020
Deze collage maakte ik tijdens een residentie in Basel (Zwitserland). In het
dagelijkse leven van deze stad speelt de Rijn een bijzondere hoofdrol. De rivier
loopt door het hart van de stad, de inwoners nemen er geregeld een frisse duik in
en gebruiken de stroming van het water om stroomafwaarts te drijven. Het was dus
onvermijdelijk dat het water zich een weg zou vinden in mijn werk.
Gelaagdheid speelt een grote rol in mijn werk. Ik speel met transparantie en
verschillende texturen, onderzoek het tactiele van materialen en welk gevoel
dat zou kunnen oproepen. De collage visualiseert voor mij de sporen die blijven
hangen bij de ervaring van het landschap. Ik ben aan de slag gegaan met restanten
gekleurd Japans papier en karton met nog sporen van drukproeven erop.
Robert Daneels - WA-TER-BRA-KER, 2020
Ik ben veel met collages bezig, zowel analoog als digitaal. Deze collage maakte ik
speciaal voor ‘Dive into Mankind’. Het stond al snel vast dat ik met de kleur blauw
zou werken, maar verder liet ik de collage zich gevoelsmatig ontwikkelen.

Isabelle Dierckx - Paepoloypronipyleaen I. / 02.11 15.44, 2020
Al enkele jaren is plastic afval een vertrouwd verhaal binnen mijn artistiek project
‘FLOUNASTIC’. Onze leefwereld bestaat niet louter meer uit natuurlijke elementen,
maar verandert meer en meer in een surrealistisch landschap van plastics. Een
landschap waarin de samenvloeiing tussen planten en plastics een dialoog is
tussen natuurlijke en kunstmatige vormen. Het stereotiepe idee van pure en
onaangetaste landschappen is voorbij. Plastic afval is steeds meer aanwezig in
onze natuur en speelt een grote rol in onze hedendaagse zeelandschappen. De
organische vormen en de blauwe kleurtinten, die als een rode draad doorheen
mijn beeldend werk vloeien, verwijzen naar het levendige en speelse karakter van
de zee, de zee van de plastic soup.
Natacha Dimovska - Het klif, 2018
Dit zelfportret bij een waterval op een steile klif maakt deel uit van het ensemble
‘Ontmoetingen’. De uitgeknipte vormen komen uit het boek ‘Les Peintres du Moyen
Age’ van Charles Jacques, uitgegeven in 1942. In deze collage ben ik getuige van
een onophoudelijke fysieke en emotionele energiestroom van de vrouw op de
voorgrond. De handen beïnvloeden de stroom en zetten het beeld in beweging,
waardoor onrust ontstaat. Door mezelf vastberaden in de rechterbovenhoek te
plaatsen breng ik evenwicht. Er is een afstand tussen de gebeurtenis en mezelf,
maar ook een verbinding. Kijk ik naar mezelf of ben ik een getuige? Worden we
niet allemaal weleens achtervolgd door een onrustig gevoel?

Karo De Nijs - Lagos, 2020
Collage keert regelmatig terug in mijn werk. Het is een medium dat goed
samengaat met mijn denkproces, waarin ik het heden en verleden met elkaar
verweef. Ik laat me meestal inspireren door theoretisch werk. De inspiratie komt
vanuit de herinnering, de droom en het imaginaire. Hoe worden deze elementen
doorgetrokken naar het heden? Binnen deze wisselwerking ontstaan er fricties:
fictie en non-fictie, heden en verleden, outside en inside, emotioneel en cerebraal,
virtueel en actueel.
Pauline De Sy - Wegebben, 2020
Inspiratie haal ik uit foto’s die ik zelf maak, vaak is mijn man hier onderdeel van. Zo
heb ik een foto waarop hij in bad ligt en het licht mooie schakeringen op het water
maakt. Hij kijkt erg dromerig in de camera en zijn gedachten lijken weg te ebben. Ik
wilde al lang iets met de dromerige sfeer van deze foto doen en vond die perfect
passen bij het thema van ‘Dive into Mankind’. Verder werk ik graag met hout als
oppervlak en verzamel ik planken hout die ik overal vind. Ik werd geïnspireerd door
een mooie plank met nog schilfers verf op, dat me deed denken aan het schuim
dat in het bad drijft.
Lieven Eeckhout - ‘See the water swimming’, 2020
De man staart naar de zee. De man is half zee, half lucht. De man ziet het water
zwemmen in de zee … De man komt tot rust.
Collages bieden mij een uitgelezen kans om de dagelijkse toevloed aan
krantenfoto’s te verwerken. Deze collage bestaat uit een krantenfoto, karton
(bewerkt met inkt), een fotokopie van collage op transparant, en nietjes.

Soetkin Everaert - Zeekapitein, 2020
In dit beeld combineer ik op een speelse manier de zorgeloosheid en lichtheid van
een dagje aan zee met de dreigende gevolgen van onze wegwerpmaatschappij.
Niets is wat het lijkt. Van een ijsberg zien we enkel de top. We kunnen enkel raden
wat zich onder het wateroppervlak bevindt. Die verborgen diepte ervaar ik vaak
achter onze ‘Instagrambare’ wereld.

Marleen Foblets - In bad!, 2020
Het rund dat wordt gewassen in het werk ‘Dive into Mankind’ van Ria Pacquée,
herinnerde me aan de vele afbeeldingen van badende mensen in de
kunstgeschiedenis en aan een foto van een baby’tje.
De onderlaag is karton van een enveloppe dat ik bruin kleurde met kleurpotlood.
De huid is papier van een heel oud kladblok. Het water is kalkpapier dat ik wat
bijkleurde met wit kleurpotlood.

Gerdi Fonk - Zoals de wind het water rimpelt, 2020
Al jaren maak ik foto’s van water. Golvende organische vormen typeren mijn
beeldhouwwerk. Water is voor mij een belangrijke vormgevende kracht.
Wat me trof in de video ‘Dive into Mankind’ van Ria Pacquée is dat de manier
waarop het water zich beweegt rond een persoon, wordt bepaald door zijn of haar
gemoedstoestand. Water is vormeloos, oneindig en associeer ik met oplossen,
versmelten, één worden met mijn omgeving. In de collage geven de bewegingen
van het water mijn persoonlijke ervaring hiervan weer. Drie tekstfragmenten zijn
een gecondenseerde weergave van droomherinneringen die mijn relatie met water
tekenden. Een foto van mijn schaduw representeert mijn droom zelf, als stille getuige.

Jeroen Goubert - Water, 2020
Ik ben vooral tekenaar en graficus. Dit werk is een collage van fotokopie en
gekleurde film.
De inspiratie voor dit werk haalde ik uit landschappen. Landschappen die constant
evolueren, beïnvloed door mens en water. Water zuivert, verwerkt, kleurt, voedt en
spoelt.

Youssef Hajam - op zoek naar water, 2020
Ik ben schilder en maak soms ook collagewerk. Hiervoor laat ik mij inspireren door
de media en tijdschriften, maar ook door verhalen van mensen uit Afrika, daar waar
het waterprobleem het grootst is.

Viviane Herremans - Water, het goud van de toekomst, 2020
Het zoetwaterprobleem, zoals vaak aangehaald in de media en documentaires,
baart me zorgen. Er is niet overal helder drinkwater ter beschikking, en duizenden
mensen trotseren nog al te veel een gevaarlijke tocht over water op zoek naar een
beter leven en geluk. Ondertussen genieten wij hier van zwemparadijzen en varen
we rond in plezierbootjes. Op een groot wit blad plaatste ik verschillende knipsels
om zo mijn verhaal weer te geven.
Evelien Hiele - Lake, 2020
Ik verzamel beelden uit kranten en tijdschriften, die meteen ook de inspiratie
vormen voor mijn werken. Met die beelden maak ik collages die ik op papier of
op doek uitwerk. Ik vind het zalig om te schuiven, weg te halen en elementen aan
te vullen. In papier of met verf. Duidelijke onderdelen worden soms afgedekt,
uitgewist of verborgen. Zo neemt de concreetheid af. In mijn werkproces nemen
vormelijke aspecten zoals kleur, vorm en compositie het op dat moment over van
de inhoud. Vertegenwoordigd door ‘De Queeste Art’.
Sander Jacobs - Draw me my house at the lake, she said, 2020
De laatste jaren kies ik er meer en meer voor om te werken met collage. Mijn
inspiratie haalde ik uit de vorm en kleur van de snippers die ik passend vond bij het
thema.
Met een beperkte selectie heb ik me een weg gepuzzeld naar een compositie die
me prikkelde. In dit proces schrapte ik een deel tot er een eerder minimalistisch
beeld overbleef.

Deniz Kazma - three months of summer, 2020
Mijn collages maak ik met uitgesneden delen van mijn acrylschilderijen. Het zijn
geen collages in de klassieke benadering, maar eerder verwijzingen naar de
collagetechniek. Inspiratie voor dit werk vond ik in mijn dromen, waarin water en de
zee veel voorkomen. Water is een universeel symbool van het onbewuste en voor
mij is het van nature zeer abstract. In deze collage ging ik op zoek naar concrete
vormen voor de gevoelens die ik in die dromen ervaar.

Sarah Lauwers - Maison de Jeux, 2020
Ik verdiepte me recentelijk in het werk van de 18e eeuwse Franse architect Claude
Nicolas Ledoux. Vooral zijn plannen voor de utopische stad rond de zoutziederij
nabij het woud van Chaux interesseerden me mateloos. Het fascineert me hoe hij
met vormelijke keuzes het potentieel en de functie van de ruimte wil ondersteunen.
‘Het potentieel van het water’ werd dan ook het uitgangspunt voor deze kleine
collage. Hoe ongelooflijk is het dat de mensheid van een piepklein organisme in
deze blauwe massa is geëvolueerd tot een creërend wezen dat zelf op zijn beurt de
ruimte rondom zich kan vormgeven?
Bart Luijten - Lest we forget, 2020
Als grafisch vormgever werkte ik al af en toe met collages en recentelijk begon
ik ook meer te experimenteren met landschappen. Dit soort evolving landscape
leek mij de ideale manier om water in al zijn verschijningsvormen te tonen. De
collage bestaat uit zes verschillende beelden die samen een fictief berglandschap
vormen dat zowel indrukwekkend als kwetsbaar oogt en de lange weg toont die
het water aflegt. De uitgesproken verticaliteit nodigt de kijker uit om deze weg mee
te volgen en suggereert beweging, ondanks het statische karakter van de gletsjers.
Aangezien de collage gemaakt is met oude foto’s kijk je niet enkel naar een fictief
beeld, maar ook naar het verleden. Door de opwarming van de aarde zijn de
gletsjers reeds in volume afgenomen, eeuwige sneeuw blijkt relatief en de toevoer
van drinkbaar water wordt steeds minder vanzelfsprekend.
Tristan Maes - Troep, 2017
Al enkele jaren werk ik het liefst met collage. Zoals vaak het geval is met collage,
is ook ‘Troep’ het resultaat van een gestuurd toeval. Collage leent zich perfect tot
het uitbeelden van allerlei juxtaposities - in dit geval beschaving versus vervuiling
en schoonheid versus lelijkheid. De glamour & glitter van de schaatsters staat in
contrast met het vervuilde water. Met hun rug naar ons toe, kunnen we hun reacties
niet lezen.

Carla Meertens - Weeping Rock, 2020
Tijdens een verblijf in de bergen, zag ik in een vallei een grote rotsformatie waarvan
op verschillende punten smeltend water naar beneden stroomde. Ik beleefde
het alsof de bergen weenden en bleven wenen zolang ik keek. Mijn aandacht en
reflectie bleven lang bij dat afstromende water. Er is natuurlijk heel veel aan het
gebeuren. ‘Onze natuur’ heeft veel redenen tot tranen.
Ik maak vaak collages, maar meestal in de vorm van 3D-assemblages. Vertrek en
uitwerking zijn hierbij hetzelfde: elementen samenbrengen, proberen, boeien,
raken, evenwicht zoeken … Ik werk op mijn gevoel en zie wel of er iets interessants
gebeurt voor verder onderzoek en aanpak.
Edith Meijering - Vissenfontein, 2020
Mijn werk ontstaat vanuit twee verschillende benaderingen. Een eerste vertrekpunt
is vanuit found footage en kunsthistorische prenten, een ander is vanuit het witte
blad papier of doek. Ik beperk me per werk niet tot één bepaalde techniek. Soms
moet iets worden uitgedacht, uitgewerkt en afgemaakt in een andere techniek.
Ik vind het prettig als er een startpunt is - een foto, een enkele hoofdlijn - het hoeft
niet veel te zijn. Onder mijn hand worden die verstarde, tot cliché geworden
beelden als het ware vloeiend. Ze veranderen, smelten samen met nieuwe
beelden, gelaagde kleurvlakken of gedetailleerde tekeningen. Uiteindelijk duikt
wat eerst bekend leek, op in een onwerkelijke omgeving. Dieren worden mensen
en andersom. Dingen gaan op in de natuur, de werkelijkheid wordt droom en een
ideaalbeeld wordt ontmaskerd als een banaal cliché.

Mireille Michiels - (De) Weg van water, 2020

Mats Minnaert

Bij het thema water kwam onmiddellijk het idee in mijn hoofd dat dit niet
hetzelfde betekent voor iedereen. Het hangt ervan af wie je bent en waar je bent
geboren. Dat wou ik laten zien. Een beach party op hoge hakken in het zand of
kromgebogen rijst verbouwen in overspoelde velden, paalvissen in Sri Lanka om in
je levensonderhoud te voorzien, of als toerist de halve wereld over vliegen om dit
te gaan bekijken, maar het nooit écht zien. Om deze gevoelens te kunnen vertalen,
ben ik op zoek gegaan naar beelden in mijn uitscheurmap. Het kindje dat naar zee
loopt, is het kind in mij. Die hunkering naar zee is begonnen toen ik als klein meisje
voor het eerst de met leeuwen geflankeerde trappen in Blankenberge beklom. Ik
kon niet snel genoeg boven zijn. Dat verlangen om de zee te zien heb ik nu nog
steeds, elke keer opnieuw voor de eerste keer.
Collage laat me toe om associatief en vrij te werken en met bestaande beelden
iets nieuws te maken, zonder vooropgezette uitkomst of verwachting. Nu eens
beïnvloedt mijn gemoedstoestand of een idee de keuze van de beelden, dan weer
zijn het de beelden zelf die het proces sturen. Het komt associatief en organisch
tot stand. Het is dan ook moeilijk om erover te spreken in termen van oorsprong of
betekenis, het is meer een kwestie van actie en reactie.

Elly Moors - het smelt, 2020
Tekenen en schilderen zijn mijn passie, maar daarnaast maak ik graag collages en
installaties. Het creëren van een compositie en werken met kleur is mijn ding.
Het werk ‘Dive into Mankind’ van Ria Pacquée liet me nadenken over wat water
voor mij betekent. Zo kwam ik al snel bij water als milieuproblematiek. Honderd jaar
geleden was er 20 procent kans dat het koud genoeg was voor een Elfstedentocht,
nu is de kans slechts 8 procent. Smeltende ijskappen, overstromingen, droogte ...
Moeten we een voorraadje aanleggen in weckpotten voor in tijden van schaarste?
Evi Ostyn - Home, 2020
Het verhaal van een Afghaanse cursiste inspireerde me voor dit beeld. Ze vluchtte
met haar gezin over land en over zee naar België. Haar huis in Afghanistan is er niet
meer. Fotoboeken kon ze niet meenemen op haar vlucht, de herinneringen aan
haar huis vervagen stilletjesaan. Maar het gevoel van de warme thuis die het ooit
was, kan haar niet worden afgenomen.

Greta Rochtus - Gelaagd - 1, 2020
Voor dit werk verknipte ik foto’s uit tijdschriften tot deeltjes van 2 op 2 cm, die ik
‘pixels’ noem. Die breng ik opnieuw samen in een gelaagd abstract beeld. Elke
pixel wordt zo een deel van zijn eigen beeld en onderdeel van het abstracte
geheel. Door het zoeken naar een evenwichtige compositie in vorm en kleur zijn
sommige pixels meerdere malen overplakt.
Een greep uit de gekozen foto’s zijn o.a.: de watertoren in Ghlin; China, 280.000
vissers krijgen visverbod doordat de waterkwaliteit achteruitgaat, 113.000 boten
worden vernietigd, warmtecentrale Nieuw Zuid Antwerpen, de ijsbeer wordt met
uitsterven bedreigd door de klimaatopwarming, bootvluchtelingen …
Amy Ros - Bipolar, 2020
Tijdens een van mijn vele bezoekjes aan platenwinkels ging ik op zoek naar
beeldende albumcovers die kunst ademen en besloot deze te combineren tot
collages. De start en inspiratie van dit werk is ontstaan bij het rechtse gezicht. Deze
man – die schijnbaar koelbloedig aan het verdrinken is – deed mij denken aan de
mensheid die de klimaatproblematiek niet onder ogen wil zien. We weten dat we
fout bezig zijn en zien de gevolgen aankomen. Toch lijken we liever blind te blijven,
ondanks onze angst en het verdriet om gemiste kansen. Het portret van de man
aan de linkerzijde geeft hier uitdrukking aan. De rode rug van de plaat legt de
nadruk op het dreigende gevaar en de gespleten persoonlijkheid die de mensheid
hierrond lijkt te hebben. Het achterliggende idee van de collage is een oproep om
een oplossing op te diepen zodat we niet hoeven te zinken.

Edwig Schuddinck - Pagayer, 2019
In dit werk bracht ik twee beelden samen die elkaars tegenpolen zijn, waardoor
een sterk contrast ontstaat. Kleur versus zwart-wit, oud versus nieuw, plezier en
ontspanning versus dreiging en hard labeur. Contrasten die de zee ook in zich
heeft of die met de zee verbonden zijn. Precies deze contrasten geven de zee haar
aantrekkingskracht.

Marie-Adelyne Seillier - Fontaine, 2020
Een artikel in het tijdschrift Marie-Claire uit 1938 beschreef, met foto’s, hoe een
vrouw een elegante houding moet aannemen op het strand: vermijd het maken van
gezichten tijdens het zwemmen, word niet te gespierd, pronk niet met pirouettes,
doe je mond niet open als een kikker ... Zoveel dwangbevelen die vandaag de dag
belachelijk lijken, maar die tot doel hadden het lichaam en de vrijheid van de vrouw
te controleren door ze discreet en volgzaam te maken. Een objectivering die, in een
andere vorm, meer dan tachtig jaar later nog steeds relevant is. Ik wilde dit nogal
zware onderwerp afleiden, door het een lichtere toon te geven, als een neuslengte
van goede manieren, een ode aan de vrijheid en onzorgvuldigheid.
Karina Segers - GREED, 2020
Toen ik de oproep las zag ik een aantal beelden voorbij flitsen uit mijn
documentatiemap met krantenknipsels die perfect bij het thema water passen. De
opwarming van de aarde heeft voor mij te maken met onze onverzadigbare behoeften.
Ik heb mijn verzamelmap genomen en de thema’s (zoals overconsumptie, vervuiling
en migratie) die ik zeker in mijn collage wou opnemen, gesorteerd. Voor de compositie
ben ik vertrokken vanuit de kringen naar de hel, opgebouwd uit beelden die verwijzen
naar verwoestende rampen, een vuurzee of overconsumptie ...
Heleen Sieborgs - Aurum, 2020
Beelden van goudzoekers die goud filteren in de Yukon zijn het vertrekpunt
geweest van deze collage. Het idee dat je goud kunt vinden in de natuur vind ik
intrigerend. Maar, zonder water geen goud. Pas na jaren concentreert goudstof zich
in rivierbeddingen door de stroming van waterlopen. Er kan ook iets gezegd worden
over de waarde van water zelf. In sommige tijden en gebieden is dit nog kostbaarder
dan goud. In deze collage stel ik een hybride vorm van goud (aurum) en water (aqua)
voor met behulp van geoxideerd bladmetaal. Er is veel geweld voor nodig om tot het
kostbare te komen; de boom is ontworteld.
Gianni Skoric - Preserved scission, 2020
De bladzijde komt uit een reisbrochure voor Kroatië. Reizen is een thema dat vaker
in mijn werk terugkomt. Dit komt vanuit een gevoel van hypocrisie dat ik vaak
tijdens mijn schooltijd te horen kreeg. Er werd gezegd dat het land waar mijn vader
vandaan kwam een gevaarlijk land was, dat mensen daar nog wapens hadden,
dat er landmijnen begraven waren ... Maar vandaag blijkt Kroatië een toeristische
trekpleister te zijn. Er zijn zoveel toeristen dat ik zelf in de herfst moet gaan.
Collages bestaan vaak vooral uit twee elementen: lijm en afbeeldingen. In deze
collage wilde ik de lijm opwaarderen ten opzichte van de afbeeldingen. De lijm ging
hierdoor meer op water lijken en paste zo bij de thematiek. Ik perste het werk om in
een kader te passen, zo kwam ik bij deze verrassende techniek.
Rudi Snauwaert - blow surfing, 2020
Een paar maanden geleden werkte ik nog elke dag aan collages, maar sinds kort heb
ik ook het schilderen ontdekt en heb ik me daarin helemaal verloren.
Collages maken begint bij mij al op de rommelmarkt. Vintage tijdschriften en boeken
inkijken en zoeken naar de juiste beelden. Ik probeer in mijn werken een nieuwe,
nostalgische wereld te creëren. Humor en surrealisme spelen daarin een belangrijke
rol.

Alexia Struye - VACANCES A LA MER, 2020
Het magische van oude materialen spreekt me enorm aan. Voor ‘Dive into Mankind’
was ik getriggerd om met oude foto’s aan de slag te gaan. De link tussen water en
vakantiekiekjes aan zee legde ik snel: je vindt ze in elk familiealbum terug. Ik merkte
ook dat het er niet toe doet of je de mensen op de foto kent of niet, iedereen heeft
dit soort momenten beleefd. Ze vormen een soort collectief geheugen. De beelden
roepen momenten op die dan weer andere herinneringen naar boven halen. Zo linkt
het borduurwerk (sommige) foto’s aan elkaar als een leidraad.
Ik koos bewust voor een formaat dat niet in een oogopslag te bekijken is en neem de
kijker mee op reis naar zee.
Inge Trienekens - Sit Like A Lady, 2020

Eva Urkens - Koraal, 2020

‘Sit Like A Lady’ gaat over het ideaalbeeld waar we als vrouw aan moeten voldoen.
‘Zit netjes! Laat je haar groeien! Zou je dat wel opeten? Draag je geen hakken?’.
Taboes rond het uiten van onze onzekerheden zorgen ervoor dat we sneller in de
val lopen van het consumentisme, plastische chirurgie of dure anti-agingproducten.
Terwijl we elkaar juist moeten steunen in ons gevecht tegen de pink tax, de strengere
abortuswet en het salarisverschil tussen man en vrouw.
Door middel van mijn werk onderzoek ik hoe tijd herinneringen vervaagt en nieuwe
realiteiten tevoorschijn haalt. De kern van mijn artistieke onderzoek is de behoefte
om verborgen betekenissen onder de oppervlakte te ontdekken. Met het gebruik
van foto’s en archiefbeelden vraag ik me af hoe we vandaag de dag afbeeldingen
gebruiken.
Ik was erg onder de indruk bij het zien van enkele natuurdocumentaires over onze
planeet. Met name over de opwarming van de aarde en zijn desastreuze impact op
alle levende organismen. Kilometerslange koraalriffen die ooit zo flamboyant in kleur
en vorm de oceanen sierden, liggen er nu bij als spooksteden, zonder kleur, zonder
bewoners. Mijn concept: koraal nabootsen met lichaamsdelen. In tegenstelling tot de
diverse kleuren van een gezond koraalrif heeft dit werk eerder een eentonig palet.
De ledematen zijn die van modellen met stereotiepe westerse schoonheidsidealen.
Dat schoonheidsbeeld is zo eentonig en geprogrammeerd dat uniek zijn kansloos is.
Dankzij sociale media krijgen ons leven en wijzelf een prachtige ‘eenheidsworstfilter’.
Het gebruik van fallussen boven hersenen, want de illusie van mannelijke superioriteit
zit verankerd in onze samenleving.
Dit werk is geen aanklacht, geen veroordeling of geen betoog om het helemaal
anders te doen, eerder een observatie, net als bij een documentaire.

Suzanne Van Brussel - ‘Kp yr mth sht’, 2020
De collagetechniek was voor mij onbekend terrein. Maar als fervent hamsteraar van
oude en nieuwe papieren, restjes van prints of oude kaarten ontbrak het me niet aan
materiaal om in mijn eigen atelier aan de slag te gaan. Ik vergrootte en verknipte
een vrouwenportret, schetste eroverheen, speelde met de compositie en ging aan
de slag met oude afdrukken. De mond kreeg een prominente rol. De mond die
buitenshuis plots werd verstopt, waardoor de epidemie alomtegenwoordig was. De
angst om via andermans adem, zweet, snot besmet te raken ... Meteen ook de link
met het thema. Dit beeld belichaamt de afstand en afstandelijkheid: ‘kp yr mth sht’.
Jean-Pierre Vancayseele - Het Wassende Water, 2020
Ik werk maar zelden met collage, meestal schilder ik. Dit werk hoort in een reeks
die gemaakt is naar foto’s van Klaartje Lambrechts. Ze fotografeerde in een
woestijngebied in Iran twee dansers in verhullende stoffen. De voelbare spanning
in de lichamen is een metafoor voor het hedendaagse Iran. Bij dit werk ben ik
vertrokken van een gemaroufleerd paneel. De collage met een versneden foto van
de dansers bewerkte ik met acryl- en olieverf.
Ik heb mij voor dit werk niet laten inspireren door water, maar door de woestijn. Na
het lezen van het thema van ‘Dive into Mankind’ keek ik met andere ogen naar het
werk. Ik zag hoe we dansend ten onder gingen door het wassende water ten gevolge
van het broeikaseffect.

Maïté Van Keirsbilck - Drift, 2020
“Sometimes you simply need to drift aimlessly, in order to reach the destination
of aim.” - Lionel Suggs. Ik geniet ervan om mijn geest te laten dwalen tijdens het
maken van analoge collages. Het is een instinctief proces van selecteren, knippen en
ordenen van beelden. Het toeval speelt een belangrijke rol en er verschijnen nieuwe
mogelijkheden. Nieuwe werelden waar mensen of plaatsen bestaan in sferen die we
nog niet hebben verkend.
Régine Van den Broucke - zonder weerga, 2020
Tijdens mijn zoektocht naar een gepast beeld voor dit project realiseerde ik me
dat ik op reis het liefst vertoef in de nabijheid van water. Vandaar het idee om te
werken met beelden van over de hele wereld. Ik heb telkens een deel van het beeld
weggeknipt zodat enkel het water overbleef. Ik maakte heel bewust de keuze om
enkel te werken met foto’s uit de jaren ’60. Door beelden te gebruiken uit eenzelfde
reeks brochures ontstond er een coherent geheel. De witte kaders rond de foto’s
geven het geheel een repetitief karakter. Ik voegde ook nog contrasterende
elementen toe om het geheel spannender te maken.
Bjorn Vandenbussche - Ice ice baby, 2020
Ik ben verwonderd over de schoonheid van de natuur, maar ook bezorgd over het
behoud ervan. Door de opwarming van de aarde smelten de ijskappen in sneltempo
en komen we als mens onder druk te staan. In de collage zijn mens en natuur
onlosmakelijk verbonden. Deze twee facetten heb ik laten versmelten tot één beeld.
Hoe ik te werk ga? Ik schrijf eerst een aantal kernwoorden op. Aan de hand van
die woorden begin ik te bladeren in oude magazines en knip beelden die mij
aanspreken uit. Dan selecteer ik gevoelsmatig de beelden die een dialoog aangaan.
Met een geometrisch raster puzzel ik de foto’s tot één geheel.
Astrid Vandendael - het keren van het tij, 2020
In dit werk staat de zee centraal en meer bepaald de rotsen in de branding. Ik
herinner me nog het speelse avontuur om als kind op zoek te gaan naar al wat er
zich tussen deze rotsen bevond: krabben, schelpen, zeewier … Als kind kon ik daar
uren spenderen en emmers vol zilte schatten verzamelen. En nu nog steeds. Bij een
strandwandeling beland ik als vanzelf tussen de rotsen, benieuwd naar wat ik er deze
keer zal ontdekken. Het is iets kleins dat voor mij ook iets heel teders is. Voor deze
collage startte ik met het maken van de illustraties. Die verknipte ik in verschillende
vormen, zodat ze de vorm van de rotsen kregen. Hierbij voegde ik op gelijkaardige
wijze vormen toe, geknipt uit gekleurd- en kalkpapier.
Jelle Van Den Heede - The shape of water, 2020
Inspiratie voor dit werk haalde ik uit een bijzondere herinnering: een zonovergoten
dag waarop ik me urenlang in de zee liet drijven en me overgaf aan de kracht van
de golven die me telkens terug naar het strand voerden. Het gevoel van eenheid
met het water, de grootsheid van de natuur, overgeleverd zijn aan de elementen: dat
gevoel wilde ik verbeelden.

Jeroen Van der Fraenen, No title, too much thoughts, 2017
Ik bezit een fotoarchief van beelden genomen tijdens autoritten: snapshots
van weglandschappen, beelden van bevroren bewegingen. Een deel van deze
compositie is een van die foto’s: een werf, met een grote plas en daarachter een
soort berglandschap/grensgebied. Dit beeld ging een fantastische dialoog aan met
een beeld dat ik vond in een tijdschrift. Daarop lijkt iemand onderweg te zijn met al
zijn hebben en houden, op een vlot/boot. Het bevat iets lichts en fantasierijks, maar
is ook beladen en bitter. De combinatie van die twee beelden vertelt iets over beide
werelden en opent een derde wereld. Een wereld van vluchten, onderweg zijn,
nooit thuiskomen. Tegelijk heeft het iets van bouwen aan een toekomst, het water
oversteken naar een andere wereld, iets opbouwen, altijd thuis zijn.

Celine Vandeweghe - Playtime, 2020
Collages maken doe ik niet zo vaak, maar de inhoud van deze open call inspireerde
me en zette me ertoe aan te werken in een ander medium dan ik gewoon ben.
Inspiratie haalde ik bij mijn zoontje en de wens om met hem eens naar het strand te
gaan. Mijn zoontje is pas 15 maanden, dus alles lijkt zo gigantisch naast hem. Vanuit
dit punt ben ik aan de slag gegaan. Ik zocht leuke stukken papier en ben beginnen
met tekenen, knippen en plakken.
Hans Vandeweghe - zonder, 2017

Hilde Vanhees - Badpak, 2020

De aanleiding voor dit werk was een fotografisch beeld van een kade met reflecties
van oeverpalen. Vanuit dat beeld koos ik een cadrage, die ik uitsneed zodat het
gladde wateroppervlak en die ene paalreflectie prominent in beeld kwamen. Door
het aanbrengen van de twee balkvormige elementen (een zwarte en een witgele) heb ik het totaalbeeld gerelativeerd en een grotere abstractie gegeven. De
zwarte vorm is de echo van de kade, de wit-gele balk is de gedraaide echo van de
paalreflectie. Op die manier gaat het reële beeld in dialoog met de meer abstracte
vormen en voegt deze ‘verwarring’ nog een gelaagdheid aan het werk toe.
In dit werk vallen voor mij een aantal dingen samen. Ik vertoef graag in water, duik
en zwem veel, maar maakte lang geleden ook al dit screenshot van een intrigerende
film. Ik kijk graag films omdat ze je even meenemen in een verhaal, in een andere
wereld. Het personage met het rode badpak probeert al zwemmend ‘gewoon door
te gaan en dingen te verwerken’. Met de twee lockdowns in gedachten legde ik
een link naar vele kunstenaars die liever voor crawl zouden gaan in plaats van voor
een surplace in een vuil en leeg bad te kiezen. Deze frictie maakt de samenstelling
interessant.

Nicolas Van Parys - C. glacier research, 2017
Vandaag de dag zijn natuurgebieden een grote trekpleister: mensen gaan terug naar
de basis en merken dat de geneugten van het leven niet in materialisme schuilen.
Allen gaan ze op zoek naar dat kleine stukje natuur in de stad. In dit werk wil ik me
niet vastpinnen op één thema. En toch. De klimaatopwarming evolueert in zo’n snel
tempo dat het contrast tussen het moment waarop de gebruikte foto is genomen
(vermoedelijk rond de jaren ’70) en de huidige toestand van deze bergketen, op die
korte tijd groot is.
Karin Verhelst - Iles Mystiques, 2020
‘Iles Mystiques’ toont een poëtische ijsvlakte. Het is er sprookjesachtig en wat akelig,
de sfeer is iel. Het klimaat is op hol en overgeleverd aan natuurrampen. Als kijker
moet er wat ontcijferd worden.
Aan de horizon sneed ik de compositie in twee stukken, waarna ik op het tafereel
een aquarelwassing in ultramarijn blauw schilderde. Het grondvlak is een fragment
van een krantenfoto die een feeëriek beeld toont van het Michiganmeer in Chicago
op 30 december 2019. Het repoussoir versterkt het atmosferische perspectief. De
collagetechniek helpt om een wereld zonder grenzen, een eigen surreëel universum
te construeren waarin de persoonlijke ervaring een bedding kan vinden.
Nathan Vervoort - waterslag, 2020
Voor deze collage heb ik me gebaseerd op de mensen die tegenover mij wonen.
Ze hebben een relatie, maar ik weet niet waarom of hoe graag ze elkaar zien. Ik zie
ze elkaar nooit vastnemen of oprechte liefde tonen. De plek waar ze wonen is een
redelijk duur appartement aan de kust, maar hun relatie lijkt eerder zakelijk. Alsof er
plots iets zal gebeuren. De situatie is gewoon boeiend om te volgen omdat we ook
vaak naar elkaar kijken.

