
PERSBERICHT: Kempense kunstenaars palmen Taxandriamuseum in 
 
Vanaf 1 oktober stellen dertien hedendaagse Kempense kunstenaars hun werk tentoon in het 
Taxandriamuseum. Zij spelen individueel in op het thema van een museumzaal en geven daar door 
hun achtergrond, werkwijze en materiaalkeuze een originele invulling aan.  
 
Lange tijd werden de Kempen getypeerd als een randland met schrale landbouwgronden en een 
stugge (boeren)bevolking. De isolatie en ongereptheid trokken kunstenaars echter van oudsher aan 
om ongestoord idyllische taferelen vast te leggen. Het Taxandriamuseum biedt in de vaste opstelling 
een ruim overzicht van die negentiende- en twintigste-eeuwse (schilder)kunst. ‘Anno 2021 is de streek 
een pak moderner geworden, maar gelukkig is de Kempense bodem een broedplaats voor artistieke 
creativiteit gebleven’, zegt Astrid Wittebolle, schepen van Cultuur. ‘Met de tijdelijke tentoonstelling 
Passage – Kempense kunst nu laat het museum het tegenwoordige Kempense kunstlandschap zien.’ 
 
Jenny Van Gimst 
Curator van de expo is Jenny Van Gimst, zelf geen onbekende in de kunstenaarswereld. Sinds haar 
opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, hanteert zij in haar 
schilderkunst een hedendaags-realistische stijl. Zij exposeerde haar werken al in binnen- en 
buitenland, zowel solo als in groep. Afgelopen zomer nam ze nog deel aan Knokke Art Fair. ‘Jenny 
Van Gimst heeft een groot hart voor kunstenaars, die meestal zelf geen marketeers zijn’, weet Astrid 
Wittebolle. ‘Via ARThuur biedt ze Kempense kunstenaars een platform waar het publiek kan 
kennismaken met hun werk.’ 
 
Selectie van kunstenaars 
Variatie was het sleutelwoord bij de keuze van de kunstenaars, qua leeftijd, gender, origine, 
bekendheid en techniek. Verschillende kunstvormen passeren zo de revue: van beeldhouwen tot 
schilderkunst, van kantwerk tot fotografie, van striptekenen tot animatie. Jenny stapte af van de 
gevestigde waarden, maar stelde wel voorop dat de tentoongestelde werken een museale kwaliteit 
moeten uitstralen. Bovendien is het voor haar belangrijk dat een kunstenaar verbeeldt hoe hij of zij in 
het leven staat.  
 
Passage laat de dertien creatievelingen individueel inbreuk plegen op een zaal van het museum. 
‘Opvallend is dat elke kunstenaar zich meteen verbonden voelde met de kamer die hij of zij 
toegewezen kreeg’, zegt schepen Wittebolle. ‘Dat levert finaal een interessante dynamiek op, ook 
tussen de verschillende kunstenaars. De expo biedt een bijzonder parcours dat je meeneemt in de 
wereld, de waarneming en de verhalen van de kunstenaars.’ 
 
Randprogramma 
Passage – Kempense kunst nu loopt tot 29 augustus 2022. Een aantal van de deelnemende 
kunstenaars engageert zich om gedurende die looptijd artistieke workshops te begeleiden voor 
jongeren, volwassenen en scholen. In het voorjaar wordt de tentoonstelling uitgebreid met een aantal 
kunstwerken in de museumtuin. 
 
De deelnemende kunstenaars zijn 

• Bob Roes, schilder; 

• Freddy Van Dyck, tekenaar, beeldhouwer, schilder; 

• Hanna van Dun, beeldend kunstenaar;  

• Inge Deleu, maakster van hedendaagse kant; 

• Jaak Hillen, beeldhouwer;  

• Juan Monte, fotograaf; 

• Katrin Dekoninck, beeldend kunstenaar, animatie; 

• Nest Onzea, beeldend kunstenaar; 

• Peter Snijder, lichtkunstenaar; 

• Ronny Broeckx, schilder; 

• Stef Janssens, striptekenaar; 

• Tom De Doncker, tekenaar, tattookunstenaar; 

• Tijs van Nieuwenhuysen, beeldend kunstenaar. 
 
Het Taxandriamuseum is open van dinsdag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur, op zondag van 11 
tot 17 uur. 

https://www.arthuur.be/


Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28, 2300 Turnhout, taxandriamuseum.turnhout.be   
Reserveren kan, maar is niet verplicht. 
 
[einde persbericht] 
 
Bezoek op afspraak 
Wil je als journalist een bezoek brengen aan de tentoonstelling? Op donderdag 30 september en 
vrijdag 1 oktober is Jenny Van Gimst ter plaatse om alle vragen te beantwoorden. Maak een afspraak 
bij Ingrid Rombaut, ingrid.rombaut@turnhout.be, 014 44 33 70. 
 
Beeldmateriaal 
Beschikbaar via WeTransfer. 
 
Info 
Astrid Wittebolle, schepen van Cultuur en Archief & Musea  
0474 85 11 44, astrid.wittebolle@turnhout.be 
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