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Synthese 

In een tijdperk waarin de positie van de vrouw en het evenwicht in de man-vrouwverhoudingen 

centraal staan in een universeel debat, onderzoekt de tentoonstelling Woman hoe een man de vrouw 

observeert, bewondert, aanvoelt en weergeeft. Hoe doet hij dit zonder gecontesteerde paden te 

bewandelen?  Wanneer wordt zijn blik gevierd? Wanneer wordt hij bekritiseerd? 

 

Tussen 10 oktober 2020 en 2 januari 2021 krijgt de bezoeker een selectie van meer dan 70 werken te 

zien die 6 verschillende thema's belichten: Historische vrouwen, Portretten en familie, De academie 

en het model, Tekst en beeld, De vrouw in het landschap, Het theater. Het werk van Koen Broucke 

treedt hier in dialoog met portretten uit verschillende privécollecties : van een anonieme Bruggeling 

van de 16e eeuw tot Constant Montald , van Picasso tot de Chinese tijdgenoot Huang Gang. 

 

Omdat Koen Broucke zowel historicus als kunstenaar is, verrijken zijn twee benaderingen - 

wetenschappelijk en artistiek - elkaar om een serene bijdrage te leveren aan een debat dat niet altijd 

even sereen is. 

 

Het Adornesdomein is een privé landgoed die al 600 jaar in dezelfde familie is gebleven. De 

bezoeker wordt niet enkel ondergedompeld in het rijke oeuvre van Koen Broucke, maar ook in de 

familiegeschiedenis van de Adornes, waarin kunst altijd een grote rol heeft gespeeld.  

Plus d'info sur www.koenbroucke.com 

www.berserk.be 

 

 

Communiqué 

WOMAN  

Het thema van de vrouw is een terugkerend thema in het werk van Koen Broucke, in de vorm van 

tekeningen, schetsen, aquarellen en afgewerkte portretten. De vrouw komt ook tussenbeide als 
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belanghebbende bij de constructie van een werk of een performance: in de vorm van een 

samenwerking met een vrouwelijke kunstenaar (muzikant of auteur) of meer eenvoudigweg als een 

mening, een discussie, een observatie. Uit deze opeenstapeling komt de eeuwige vraag naar de aard 

van de blik van de man op de vrouw naar voren. In de tentoonstelling Woman presenteert Koen 

Broucke een selectie van werken die een periode van dertig jaar beslaan en brengt ze in dialoog met 

werken van kunstenaars van de Renaissance tot heden.  

   

In een tijdperk waarin de positie van de vrouw en het evenwicht in de man-vrouwverhoudingen 

centraal staan in een universeel debat, onderzoekt de tentoonstelling hoe een man de vrouw 

observeert, bewondert, aanvoelt en weergeeft. Hoe doet hij dit zonder gecontesteerde paden te 

bewandelen? Wanneer wordt zijn blik gevierd? Wanneer wordt hij bekritiseerd? Omdat Koen 

Broucke zowel historicus als kunstenaar is, verrijken zijn twee benaderingen - wetenschappelijk en 

artistiek - elkaar om een serene bijdrage te leveren aan een debat dat niet altijd even sereen is. 

 

Woman moet vooral worden gelezen als een verzameling van getuigenissen, een bundel overtuigende 

feiten die in wezen bedoeld zijn om de veelheid van de opvattingen van de man over vrouwen te 

laten zien. Men vindt de verzamelaar die accumuleert en de historicus die de feiten verifieert, het 

bewijs van de diversiteit aan mannelijke blikken en de verscheidenheid aan vrouwen. Historisch 

figuur, academisch model, jonge communicant, kunstenaar, koningin of mondaine dame, de vrouw 

wordt in een grote verscheidenheid gepresenteerd. 

   

 



 

 

Koen Broucke, Martha, 2014, Oost-indische inkt op papier - © Koen Broucke  

KOEN BROUCKE 

Koen Broucke is een Belgische kunstenaar, geboren in 1965, zowel historicus als doctor in de kunst. 

Hij pendelt tussen Oostende, waar hij de liefde en vriendschappen heeft gevonden en de Villa des 

Roses in Waulsort, aan de rand van de Maas, waar hij twee drie jaar geleden zijn officiële residentie 

en atelier vestigde. De Villa des Roses is een plek waar de facetten van zijn passie voor geschiedenis 

en kunst dialogeren in een vrolijke warboel: duizenden boeken en verzamelobjecten raken vermengd 

met zijn eigen schilderijen en tekeningen die hij overal heeft opgehangen of geplaatst. Het is ook een 

plaats van rust, meditatie, wandelingen in de tuin en aan de rand van de Maas: “de mooiste plek ter 

wereld”. 

 

Het werk van Koen Broucke is veelvormig en niet te classificeren. Het omvat tekeningen, 

schilderijen, video’s, geschriften en muziek, vaak gecombineerd met performances en gevarieerde 

installaties.  

Zijn inspiratiebronnen zijn veelzijdig en gevarieerd, op het gebied van de schilderkunst - Pierre 

Bonnard, Vincent Van Gogh, James Ensor, geschiedenis en biografieën - Napoleon, de slagvelden, 

het leven van Paul van Ostaijen, en muziek - Liszt, Chopin, Beethoven, om maar een paar van de 

beroemdste te noemen. Verrassender is dat Koen Broucke soms vanuit het niets zijn eigen 

inspiratiebronnen heeft gecreëerd in de vorm van fictieve personages, rechtstreeks uit zijn ‘innerlijke 



 

wereld’. Hij gaf hen zelfs een naam, een beroep, aspiraties, een heel leven en soms zelfs een 

genealogie. 

 

 

 

Koen Broucke, De Pumps van Melania, 2017, ets - © Koen Broucke  

 

'In een tentoonstelling die ‘Woman’ heet en die bulkt van de door mannen geportretteerde 

vrouwen, valt er aan die Male Gaze dus niet te ontkomen. Maar ik – zelfverklaarde feminist – 

heb het altijd moeilijk gehad met het concept, dat is afgeleid van de ‘regard’ zoals Sartre die 

in L’être et le néant beschreef. Een idee waar zijn levensgezellin Simone de Beauvoir 

trouwens ook erg aan heeft bijgedragen. In de daad van het kijken naar een anders mens, 

aldus Sartre, ontstaat een subjectief machtsverschil, omdat degene die bekeken wordt door die 

blik tot object wordt gemaakt. Dat onevenwicht wordt door beide partijen gevoeld.' 

Heleen Debruyne 

Schrijvster. 

 

'Het lijkt mij dat de manier waarop een man naar een vrouw kijkt altijd uniek is en daarom 

onvergelijkbaar, omdat het fundamenteel afhangt van de betrokken personen. Er zijn evenveel 

blikken als er paren zijn. Er zijn er dus miljarden, allemaal nieuw, allemaal verschillend, 

allemaal met hun subtiliteit of hun zwaarte. Het is dus onmogelijk om te veralgemenen wat 



 

DE man zou zien in DE vrouw. Maar als ik een les zou moeten trekken uit al die blikken, dan 

lijkt het me dat ze veel meer zeggen over de kijker, de man, dan over diegene die bekeken 

wordt, de vrouw. Zijn verlangens, angst, kwetsbaarheid, onbegrip, en soms zijn woede of 

frustratie worden hier blootgelegd.' 

Véronique de Limburg Stirum  

Directrice van het Adornesdomein  

 

 

  



 

 

 

 

Koen Broucke, Het schilderij, 2018, aquarel op papier. - © Koen Broucke 

Koen Broucke, Haarstudie (Nele Bernheim), 2018, acryl op papier op doek. - © Koen Broucke 

Huang Gang,  Pretty Bond, 2015, rood gelakt brons. - © Studio Philippe de Formanoir  

  

 

O P E N IN G S U R E N   

 

Adornesmuseum, Jeruzalemkapel, tentoonstelling, Scottish Lounge en shop: 

van maandag tot zaterdag van 10u tot 17u  

gesloten op zon- en feestdagen. 

 

Algemeen toegangsticket voor een volwassene : 8€ 

 

Adornesdomein I Peperstraat I Brugge 8000 I Belgium  

 www.adornes.org | +32 (0)50 33 88 88 
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