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Fran Van Coppenolle: “Dat voelt de kijker ook, een
herkenbaarheid die toch niet eenduidig definieerbaar is.”

Fran Van Coppenolle tijdens de opbouw van haar solotentoonstelling in Galerie Transit

Het viel meerdere kunstrecensenten op dat de textielwerken de show stalen tijdens Frieze Los
Angeles afgelopen week. Veel van deze kunstwerken zijn gemaakt door vrouwen en dat zegt iets
over de manieren waarop deze kunstvorm lang beschouwd is. Textiel werd lange tijd niet erkend
als kunstvorm omdat het werd geassocieerd met gendergebonden werk als weven, breien en
naaien. In de hiërarchie van het kunstmedium stond de schilderkunst traditioneel bovenaan en
textielkunst helemaal onderaan. Kunstenaars als de conceptuele Duitse kunstenaar Rosemarie
Trockel verzetten zich hier al enkele tientallen jaren tegen. Trockel maakte bijvoorbeeld
gigantische ingelijste breischilderijen, waarmee ze zich verzette tegen een door mannen
gedomineerde kunstwereld. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor kunst die niet door
witte mannen gemaakt is en dat betekent dat er ook meer aandacht is voor lang
ondergewaardeerde kunstvormen. Daardoor zie je ook een jonge generatie (veelal als vrouw
identificerende) kunstenaars die textiel oppakken als medium, waaronder ook de jonge
Belgische kunstenaar Fran Van Coppenolle (1998). In Galerie Transit in Mechelen is tot en met 13
maart een solotentoonstelling te zien met haar meest recente werk.

Van Coppenolle noemt zichzelf bovenal een beeldhouwer en omschrijft haar speelse, ruimtelijke en ogenschijnlijk gewichtsloze werken als

“complementaire prikkels voor de vorm”, waarin zachte stoffen een soort huid vormen voor een hard skelet. Van Coppenolle: “Ze beïnvloeden elkaar en

vloeien in elkaar als huid en geraamte. Altijd een voelbare tochtende binnenkant. Een werveling van lege ruimte in een strakgespannen volume laat de

kleuren helderder worden tussen de graten van de sculptuur.” Luchtig en vrolijk, maar tegelijkertijd onderhevig aan een zekere spanning. Dat contrast

tussen hard en zacht keert telkens terug in haar materiaalcombinaties. In de tentoonstelling in Galerie Transit vind je onder meer sporen van

worteldoek, metaal, eucalyptusvruchten, vilt, steen, krijt, een voormalige kamerjas, albast, schoenen en een fleecedeken. Van Coppenolle maakt

duurzame werken van materialen die al een eerder leven geleefd hebben. Deze materialen worden vervolgens als zodanig gebruikt, Van Coppenolle verft

haar stoffen zelden. De installaties beginnen als schets en groeien uit tot dynamische werken die iets ongrijpbaars hebben en beweging lijken te

suggereren.

Fran Van Coppenolle, H22Ge18, 2022, Galerie Transit

De kunstenaar wordt voor haar kleurrijke en symmetrische werken geïnspireerd door een veelheid aan bronnen. Van Coppenolle: “Mijn inspiratie haal ik
van overal. Van botanica, architectuur, anatomie, gereedschappen en tractors tot fashion of een gedresseerd gerecht. Ik vind inspiratie terwijl ik koeien
mag melken met blauwe handschoenen en gele ontsmetting. Er zijn zoveel unieke kleurrijke combinaties in deze realiteit. Ik vind het alvast verlossend
om mijn werken aan het publiek te kunnen tonen. Je geeft ze af, ze zijn van het publiek en ze hangen er voor hun ogen. Ik heb er niks meer mee te
maken. Het zijn resultaten van gedane momenten.” Ze geeft haar werken geen sturende titels en laat daarmee ruimte voor de vrije interpretatie van de
kijker. Van Coppenolle: “Ik ben bezig met het scheppen van vormen die aan fysieke wetmatigheden voldoen, ruimtelijke structuren met een interne
logica die associaties oproepen met architectuur, fauna, flora, anatomie of medische objecten. Dat voelt de kijker ook, die herkenbaarheid die toch niet
eenduidig definieerbaar is.”

Fran Van Coppenolle, G19, 2021, Galerie Transit

Van Coppenolle behaalde in 2020 haar master in sculptuur aan De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, na het afronden van een
bachelor in beeldhouwen aan de KASK in Gent. Maar ze maakte al kunst lang voordat ze bekend raakte met de grote namen uit de kunstgeschiedenis.
Van Coppenolle: “Ik neem die onbewust nog mee in mijn werk, maar mijn passie gaat meer naar het maken dan naar het concept ‘kunst’.”

Fran Van Coppenolle, Rd9W28, 2021, Galerie Transit

De solotentoonstelling ‘FRAN’ is nog tot en met 13 maart te zien in Galerie Transit in Mechelen.
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De keuze van... Joost Vanhaerents

In de rubriek ‘De keuze van…’ laten we een

keur aan kunstliefhebbers (van incidentele

kopers tot kunstprofessionals) aan het woord

over hun beleving van kunst, en vragen we

naar hun voorkeuren: waar zien ze het liefste

kunst? Waar kopen ze, en vooral: wie kopen

ze? In dit deel: Joost Vanhaerents (CEO

Latmimmo en mede-eigenaar van de

VanhaerentsArtCollection, 52 jaar).

Oscar van Gelderen

De Gallery Box van Coppejans Gallery

Coppejans Gallery bracht onlangs een tweede

Gallery Box uit, ontworpen door kunstenaar

Nico Dockx. Manuela Klerkx interviewt

galeriehouder Stijn Coppejans over het

project. Coppejans: “Als ik geen twaalf lege

dozen kan verkopen moet ik geen galerie

beginnen.”
Manuela Klerkx

Het aaibare feminisme van Joyce
Overheul

Bij Galerie Franzis Engels is nu de

groepstentoonstelling 'Flexibel' te zien met

werk van Marian Bijlenga, Valentina Gal, Sibyl

Heijnen en Joyce Overheul. Die laatste

gebruikt humor en fluweel om een

feministische en activistische boodschap over

het voetlicht te brengen. Tegelijkertijd heeft

Overheul haar eerste solotentoonstelling in

Museum de Fundatie.

Wouter van den Eijkel

Tom Poelmans: "Ik vertel graag
verhalen met mijn werken."

In rodolphe janssen in Brussel is tot en met 19

maart de tentoonstelling ‘Next time you see

me, it won't be me’ te zien met werk van de

Vlaamse kunstenaar Tom Poelmans.

Flor Linckens

De galerie van... Sofie Van den
Bussche

In de rubriek ‘De galerie van’ laten we een

keur aan galeriehouders uit Nederland en

België aan het woord. In dit deel Sofie Van den

Bussche (Gallery Sofie Van den Bussche).

Oscar van Gelderen

For Club and Country

Bij Galerie Ron Mandos zijn twee

tentoonstellingen te zien die draaien om

nationalisme en groepsidentificatie. In de

voorruimtes van de galerie onderzoekt de

Servische kunstenaar Ivan Grubabov wat het

betekent om tot een natie te behoren.

Achterin doet de Poolse kunstenaar Marcin

Dudek in Trans Hooligans verslag van zijn tijd

bij de harde kern van KS Cracovia uit Krakau.

Wouter van den Eijkel

De galerie van... Bart Vanderbiesen

In de rubriek ‘De galerie van’ laten we een

keur aan galeriehouders uit Nederland en

België aan het woord. In dit deel Bart

Vanderbiesen (Base-Alpha Gallery).

Oscar van Gelderen

Conversations in Art Gallery O-68:
“Een gesprek met een kunstenaar
levert altijd food for thought op.”
In Art Gallery O-68 in Velp is tot en met 27

februari een tentoonstelling te zien met een

reeks bijzondere edities en multiples van

maar liefst 39 kunstenaars. De

tentoonstelling in samenwerking met Francis

Boeske Projects wordt vergezeld door een

randprogrammering. Gedurende de loop van

de tentoonstelling worden kunstenaars,

verzamelaars en cultuurprofessionals

uitgenodigd voor speciale talks, die ieder

weekend in februari live te volgen zijn in de

galerie.

Flor Linckens

De keuze van... Chris Meulemans

In de rubriek ‘De keuze van…’ laten we een

keur aan kunstliefhebbers (van incidentele

kopers tot kunstprofessionals) aan het woord

over hun beleving van kunst, en vragen we

naar hun voorkeuren: waar zien ze het liefste

kunst? Waar kopen ze, en vooral: wie kopen

ze? In dit deel Chris Meulemans (kunstenaar,

54 jaar)Oscar van Gelderen

De defragmentatie van het menselijk
lichaam in het werk van Dennis
Ceylan
In de frontspace van BruthausGallery in

Waregem is tot en met 20 februari een

solotentoonstelling te zien van de jonge

Turks-Belgische kunstenaar Dennis Ceylan,

die in zijn keramieken werken op zoek gaat

naar een fysieke dimensie. Hij maakt daarvoor

niet alleen gebruik van geglazuurde of

ongeglazuurde keramiek, maar ook van

marmer, gips, plastic afval, polyuretaanschuim

of zelfs jute.

Flor Linckens

Art Island, de nieuwe kunstbeurs op
een unieke locatie

Van 3 tot en met 5 maart vindt op het

Forteiland in IJmuiden Art Island plaats, een

nieuwe kunstbeurs met 24 Amsterdamse

galeries op een werelderfgoed-locatie. “De

locatie is het unique selling point, vooral dat je

er met het pontje heen moet”. De catalogus

verschijnt later deze maand op GalleryViewer.Wouter van den Eijkel

De galerie van... Caroline O'Breen

In de rubriek ‘De galerie van’ laten we een

keur aan galeriehouders uit Nederland en

België aan het woord. In dit deel Caroline

O’Breen (Galerie Caroline O’Breen)

Oscar van Gelderen

Gecureerde collecties

5 x waardevol in
waardeloos

5 x Lichtkunst

Flor Linckens

‘Alles wat zou kunnen
zijn’ in zes kunstwerken

Manuela Klerkx

Gallery Weekend
Amsterdam - 6 nieuwe

shows

Wouter van den Eijkel

5 x Female Gaze

Flor Linckens

Rechtlijnig in 6
kunstwerken

Recent aangeboden Alle kunstwerken

Claudy Jongstra
Guernica de la Ecologia Estudio en
Color #2, 2022Galerie Fontana

Ilona Plaum
W28_2015, 2015
galerie dudokdegroot
€ 2.000 - € 4.000

Leendert Vooijce
HEART BROKEN BUT READY TO
FIGHT, 2022Josilda da Conceição Gallery
€ 950

Eva Dijkstra
D28.F5, 2022
Galerie Helder
€ 2.200

Daniele Formica
Dancing legionnaire, 2021
Ellen de Bruijne Projects
€ 2.500

Henk Delabie
Blind Box I, 2022
De Wael 15
€ 4.300

Isabella Werkhoven
State of Shock, 2011
Galerie Wilms
€ 8.000

Video's

Lilian Kreutzberger - Whiteandgold &&
Blackandblue

Van Gogh inspireert Steven Aalders Stéphanie Saadé | A Map of Good Memories Studio Visit Simone Post Martine Feipel & Jean Bechameil Jesse Willems - Eden

Actuele tentoonstellingen Alle tentoonstellingen

The Sweet Enoughs
Mae Engelgeer, Nadja Schlenker, Jan Koen Lomans, Florentijn…
Rademakers Gallery
26 feb - 26 mar 2022, Amsterdam, Nederland

O P E N I N G  S O O NFlorentijn de Boer
Sphere as a pedestal, 2021
Rademakers Gallery
€ 7.900

Florentijn de Boer
Everything high, 2021
Rademakers Gallery
€ 5.500

Florentijn de Boer
The Round Face of the Sun, 2022
Rademakers Gallery
€ 7.900

Florentijn de Boer
Chameleon, 2022
Rademakers Gallery
€ 7.900

Mae Engelgeer
Vivid - Small, 2021
Rademakers Gallery
€ 4.300

Mae Engelgeer
Mae Engelgeer, 2021
Rademakers Gallery
€ 1.370

Genius Loci
Lisanne Hoogerwerf, Eva Dijkstra, Annemarie Slobbe
Galerie Helder
26 feb - 26 mar 2022, Den Haag, Nederland

O P E N I N G  S O O NAnnemarie Slobbe
Untitled (2005), 2021
Galerie Helder
€ 650

Annemarie Slobbe
Untitled (2004), 2021
Galerie Helder
€ 1.300

Eva Dijkstra
D28.F5, 2022
Galerie Helder
€ 2.200

Lisanne Hoogerwerf
Nightwatch, 2020
Galerie Helder
€ 550

Lisanne Hoogerwerf
Aviothic, 2021
Galerie Helder
€ 1.000 - € 2.000

Lisanne Hoogerwerf
Landscape nr. 4, 2019
Galerie Helder
€ 550

Metastudio
Xavier Noiret-Thomé
PLUS-ONE Gallery
26 feb - 27 mar 2022, Antwerp, Belgium

O P E N I N G  S O O NXavier Noiret-Thomé
Les pinceaux, 2021
PLUS-ONE Gallery
€ 10.000 - € 15.000

Xavier Noiret-Thomé
Big Palette
PLUS-ONE Gallery
€ 10.000 - € 15.000

Xavier Noiret-Thomé
Sur le motif
PLUS-ONE Gallery
€ 4.000 - € 6.000

Xavier Noiret-Thomé
Stillife with Cans
PLUS-ONE Gallery
€ 2.000 - € 4.000

Xavier Noiret-Thomé
Les pinceaux, 2021
PLUS-ONE Gallery
€ 10.000 - € 15.000

Xavier Noiret-Thomé
Big Palette
PLUS-ONE Gallery
€ 10.000 - € 15.000
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