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10 DINGEN DIE U DEZE WEEK

SAM DE WILDE NIET MAG MISSEN

m i11 r 1 MTV i
r 1 L1EXPO

BART STOLLE
L i i liIn zijn vierde solotentoonstelling

kiest de Eeklose kunstenaar

Bart Stolle resoluut voor vertraging
Aan de hand van schilderijen tekeningen
driedimensionale collages frame per frame 1 1 r i tf 3 11 1gemaakte animatiefilms en een uitgepuurde
vormentaal van punten streepjes en lijnen
verenigt hij computertaal en digitale j m J BE biprikkels met kunsthistorische tradities
Tot 22 12 in galerie Zeno X Borgerhout zeno x com

2 EXPO 4 KLASSIEK

HELMUT SALDEN SATYAGRAHAPoesjkWie thuis een boekenkast heeft In het Sanskriet staat satya
voor waarheid en agraha voorzal er wellicht onbewust een werk

vasthouden aan Mahatma Gandhi smoltvan Helmut Salden in hebben staan De

beide begrippen samen tot een filosofie vanDuitse boekdesigner kwam na de Tweede
Wereldoorlog in Nederland terecht en geweldloos burgerlijk verzet die componist
ontwierp daar enkele van de mooiste covers Philip Glass tot een opera inspireerdeVERZAMELD
uit de 20ste eeuwse literatuurgeschiedenis In de uitvoering van Opera VlaanderenPROZA EN
Designstudio Catapult stelt originele belichaamt de vloeiende bewegingstaalDRAMATISCHE

van regisseur en choreograaf Sidi Larbitekeningen boekomslagen en monogrammen
WERKENvan de vermaarde typograaf tentoon Cherkaoui de eeuwige strijd tegen onrecht

Tot 11 12 in designstudio Catapult Antwerpen Van 18 11 tot 2 12 in Opera Vlaanderen Gent

catapult be operaballet beC AVAV OORSCHOT AMSTERDAM

3 FOTO 5 FESTIVAL

KAREL FONTEYNE EASTERN DAZE V
Symboliek natuurelementen Een vluchtelingenorganisatie
compositie en intimiteit Ingrid vermomd als een eigentijdse

Deuss Gallery vat de 50 jarige carrière tek rockband traditionele Turkse
van de Belgische fotograaf Karei Fonteyne trouwmuziek met synths en een Deense

muzikant die duizenden kilometers fietstesamen aan de hand van zes iconische

zwart witbeelden uit zijn periode als om zijn shows van elektriciteit te voorzien
modefotograaf Om het tijdloze karakter Het vijfde Eastern Daze Festival bewandelt
van de werken te benadrukken werden andermaal de vreemdste en vrolijkst
ze afgedrukt met de 19de eeuwse kronkelende zijwegen van de niet westerse
platina palladiumtechniek muziek

Tot 5 1 in Ingrid Deuss Gallery Antwerpen Op 22 11 23 11 en 24 11 in KASKcinema

TramZwart en Vooruit Gent kraak netingriddeussgallery com
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8 CONCERT6 FOTO FILM1 M SURREALISMEWAND DARTOANNA VOGEL
J CINEMAWie gelooft dat de elektrischeAnna Vogel is een van de meest

I Een schelp een zeestergitaar echt geen plaats meer heeftgetalenteerde alumni uit de
Düsseldorfse school van Thomas Ruff en in de hedendaagse muziek kan zich in en andere surrealistische sekssymbolen
Andreas Gursky maar in tegenstelling tot Brugge van het tegendeel laten overtuigen maken hun opwachting in Germaine Dulacs

experimentele filmklassieker La coquille et lemet enkele goedgeplaatste riffs van dehaar leermeesters is ze slechts matig geboeid
door al te strakke en objectieve fotografie clergyman 1928 Man Rays avant gardistischpsychedelische rockband Wand Het

liefdesgeschiedenis L étoile de mer 1928 enDe Duitse dertiger gaat haar fotografische Californische vijftal dat garagerock
Peter Tscherkassky s found footage film Themateriaal vaak erg plastisch te lijf In het stonerrock fuzzrock en glamrock

resultaat is een fotografe te ontwaren die Exquisite Corpus 2015 Verwacht erotischecombineert toert met de Amerikaanse
hallucinaties optische effecten beeldsamplingnet zo goed schilder had kunnen zijn artrockers van Darto in hun eclectische

kielzog en andere vormexperimentenTot 9 12 in in galerie Deweer Otegem

Op 17 11 in Cactus Biekorf Brugge cactusmusic be Op 20 11 in KASKcinema Gent kaskcinema bedeweergallery be

9 FOTO

TWO WRONGS PHOTO BRUSSELS
MAKE A RIGHT Niet als het hellegat dat een bepaalde
Jeroen Jongeleen betreedt Amerikaanse machtshebber er op

geen platgetreden paden Hij maakt ze Twitter graag van maakt maar als een met
gewoon zelf De performance waarin de digitale fotomontages ontworpen paradijs

zo brengt de Franse fotograaf PhilippeNederlandse kunstenaar op 24 november
al lopend een tekening zal uitslijten Calandre Brussel in beeld Hij en negen

andere fotografen bekijken voor hetin Park Spoor Noord is een centraal
onderdeel van Two Wrongs Make A Photo Brussels Festival de stad door

Right een groepstentoonstelling met een lens van dromen en verbeelding
werk van onder anderen Dries Depoorter Tot 20 12 op verschillende plekken in Brussel

Neozoon Teresa Cos en Gerard Herman photobrusselsfestival com

Van 22 11 tot 25 11 in Het Bos Antwerpen
hetbos be
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