
CURRICULUM 
Expo  

Annie Postelmans, Marijke Henkens en Hans Put 

PROFIEL 

Drie Beringse kunstenaars te gast in de oude vakschool van Beringen. 

 WERKERVARING 

Functie – Hans Put   
 Fotograaf  

Functie – Marijke Henkens 
 Kunstenares 

Functie – Annie Postelmans   
 Kunstenares  

 STUDIES / OPLEIDING 

De universiteit van het kunstig leven!    

 COMPETENTIES 

Persoonlijke competenties 
 Fotografie, beeldhouwkunst, papier scheppen, monumentale kunst, en schilderkunst.   

Talenkennis 
 De taal van de liefde en de taal van de kunst. 

VARIA – UITNODIGING OPENING 

Twee jaar na de succesvolle expo Dead Artists Society slaan Annie Postelmans, Marijke Henkens en Hans Put 
de handen terug in elkaar voor een nieuwe tentoonstelling. Na het college van Beringen vinden ze nu 
onderdak in de voormalige vakschool van Beringen.  De drie kunstenaars vullen op hun eigen creatieve wijze 
het thema CURRICULUM in. Zij geven letterlijk hun CV af in de gebouwen van de oude vakschool.  
Bovendien is het een unieke en laatste kans om de school nog eens te bekijken vooraleer ze gesloopt zal 
worden!  
 
Wij nodigen je graag uit op onze receptie op woensdag 1 november om 13u.  
Voor de beeldende pers: er kan ook gefotografeerd en gefilmd worden tijdens de opbouw op dinsdag 31 
oktober.  Perscontact Hans Put: 0475 588 915 of info@hansput.be  – persfoto’s ook beschikbaar op 
aanvraag..  
 
Van harte welkom op ons Curriculum! 
 
Annie, Marijke en Hans. 
 
 
 

mailto:info@hansput.be


 
 

Wie is wie?  

Marijke Henkens  

“In een Curriculum Vitae schrijven we een korte samenvatting van de werkzaamheden of opleidingen. 
De tentoonstelling CURRICULUM betekent voor mij een overzicht van de onderwerpen waarmee ik 
bezig ben, over wat ik ervaar in de wereld rondom mij: vergankelijkheid, verval, ook de schoonheid 
van verval, respect (of het ontbreken ervan), macht (en het misbruik ervan), het lot van mens en natuur. 
Eerder werkte ik al rond vergankelijkheid, verval, de schoonheid ervan en over het accepteren onder 
andere in het project SAKURA en in eerdere tentoonstellingen waaronder de tentoonstelling Dead 
Artists Sociëty in de voormalige priesterruimtes van het College van Beringen. Ik maak dankbaar 
gebruik van de ruimtes in het voormalige V.T.I.. Ze zijn een logisch vervolg op dit verhaal. 
Vergankelijkheid en verval zijn ook in dit voormalige schoolgebouw terug te vinden. 
Ik gebruik vaak geschriften en tekens in mijn werken, al zijn ze dan onleesbaar. Ze zijn een beeldend 
element in mijn werk en duiden tegelijkertijd op het onnoemelijk leed dat in veel van mijn werken 
verweven zit. De teloorgang van het schrift past enerzijds binnen het schoolgegeven en is anderzijds 
ook weer vergankelijk”. 

Hans Put  

In de vakschool van Beringen verlieten duizenden jongeren met een diploma en een haast blanco 
curriculum de schoolbanken op zoek naar werk. Veel jongeren kwamen daarbij op de mijn van 
Beringen terecht of bij bedrijven die als toeleverancier werkten voor de ‘Societé des charbonnage de 
Beeringen’.  
Hans Put trok met zijn iphone op zak naar de huidige mijnsite be-MINE en ging achter hoek en kant 
zoeken naar sporen van hout, metaal, ijzer of baksteen. Misschien nog wel gemaakt door de jongens of 
mannen van de vakschool in Beringen.  
Hun werk wordt nu op een artistieke wijze teruggebracht naar de lege vakschool voor de expo 
CURRICULUM. 

Annie Postelmans  

“Mijn werk bestaat meestal uit series. Verschillende facetten en materialen die een totaalbeeld en een 
bepaalde sfeer weergeven. Uitgaande van verhalende standpunten met een knipoog naar de waarde en 
normen van onze maatschappij. De bedoeling van mijn werk is de toeschouwer te confronteren met 
zijn persoonlijke rangorde van waarden. Mijn kunstwerken gaan over de mens en samenleving, mens 
en zingeving, medemens, lijden, nostalgie, fantasie en dromen. 
Via mijn kunst nodig ik de toeschouwer uit om in mijn Curriculum te treden en zo de communicatie 
rond emotie, het zintuiglijke mee te ervaren van mijn belevingswereld door de jaren heen”. 

PRAKTISCH 

1, 2, 3, 4, 5, 11 en 12 november van 13u tot 17u.  
Adres: voormalig VTI Beringen (Vakschool) ‐ Ingang via Blijkstraat, 3580 Beringen. 

 


