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Antwerpen
Zilvertriënnale
Deze triënnale is de 
belangrijkste 
internationale competitie 
voor zilversmeden. De 
expo toont het beste dat 
hedendaags zilver ons te 
bieden heeft. Je ziet 
welke objecten in de 
prijzen vielen, wie de 
ontwerpers zijn en welke 
technieken gebruikt werden.
Van 24/01 tot 19/04 in het 
DIVA-museum in Antwerpen. 
Info: www.divaantwerp.be

Antwerpen
Frans Van Ermengem
Hij neemt een aparte 
plaats in binnen de 
Belgische kunstgeschiedenis. 
Zijn stijl is realistisch 
maar valt op door een 
gedurfd kleurgebruik en 
zijn diverse 
mythologische, bijbelse en 
allegorische onderwerpen, 
met meestal wellustige 
vrouwen in de hoofdrol.
Tot 20/02 bij Galerie 
Raf Van Severen. 
www.rafvanserveren.com

Agenda
Gent
Mijn legerdienst
Tot het opschorten van 
de dienstplicht in 1993 
kwamen jonge mannen, van 
alle rangen en standen en 
uit alle hoeken van het 
land, in de onbekende 
wereld van het leger 
terecht. Deze expo 
vertelt het verhaal van 
de Belgische miliciens, 
van oproep tot afzwaai.
Tot 26/04 in Het Huis 
van Alijn in Gent. 
www.huisvanalijn.be

Luik
Hyperrealism Sculpture.  
Ceci n’est pas un corps
Na een wereldwijde tournee 
kan je deze bevreemdende 
expo ook in Luik gaan 
bekijken. Het hyperrealisme 
vergroot de vormen en 
structuren van het menselijk 
lichaam zodanig uit dat je je 
tegenover een exacte replica 
van de realiteit waant. 
Onverwacht en aangrijpend.
Tot 06/05 in museum 
La Boverie in Luik. 
Info: www.expo-corps.be

Eerbetoon aan Panamarenko Wat een verrassingsexpo voor zijn 
tachtigste verjaardag moest worden, werd een ontnuchtering voor de organisatoren. 
Op 14 december vloog Panamarenko - ook bekend als Henri Van Herwegen - voor 
eeuwig het luchtruim in. De feestviering wordt een tribute to… Tekst Etienne Heylen

Absurde humor
Met Kamagurka (Luc Zeebroek °1956) 
weet je nooit. Al meer dan vijftig jaar 
overrompelt hij zijn publiek met 
cartoons, tekeningen, schilderijen, 
muziek en theater. Hij houdt van 
snelheid en pointes en vindt in tekenen 
het ideale medium. Beroemd werd hij 
door zijn wekelijkse cartoons in Humo. 
Hij fileert het menselijke gedrag en 
brengt er een staalkaart van waarin 
humor, wreedheid, wellust of gewoon 
lukraak gekozen gedachten met een 
absurd sausje worden overgoten.  
Ook als schilder exposeerde hij al in 
meer dan dertig galerijen. 
In deze expo ligt de nadruk op 
origineel werk op papier, minimale 
verhalende kunst met duidelijke 
cartooninvloeden, gemixt met enkele 
surrealistische schilderijen en wat 
typische kleinere cartoons. De titel 
20.20 verwijst gewoon naar de eerste 
tentoonstelling van het nieuwe jaar.

Kamagurka 20.20, tot 8 maart in 
Galerie Art Depot, Dorp 31, 
Bonheiden. Info: www.artdepot.be

Camouflage of maskerade?
Deze expo gaat veel verder dan het abstracte patroon 
en biedt meer dan louter een historisch overzicht van 
tactieken en motieven. Ze toont het camouflagethema 
in de kunst, de natuur, de mode en de samenleving. 
In tijden van gezichtsherkenning en privacy- 
risico’s een uiterst actueel thema! Het zo vertrouwde 
abstracte camouflagepatroon kreeg vorm op hetzelf-
de moment dat de abstracte kunstbeweging in België 
werd geboren, een eeuw geleden. Tijdens WO I werd 
er geëxperimenteerd met optische illusies uit de na-
tuur om ze tactisch om te zetten in militaire strategie-
en. De tentoonstelling brengt een verrassende en 
originele mix van kunstwerken, mode, natuurobjecten 
en militaire voorwerpen, waarbij zowel de relatie tot 
de natuur als de fenomenen optische illusie en dub-
belzinnigheid worden belicht.

Camouflage - Behind the Abstract Pattern: 
Art – Nature – War, tot 29 maart in het 
FeliXart-museum, Kuikenstraat 6 in 
Drogenbos. Info: felixart.org
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Fred Bervoets, De Clown, 1988.

Kamagurka Spiegeleikip, naar René 
Magritte.
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Duikboot ‘Nova Zemblaya’.

Van zwevende constructies en vliegende rug-
zakken over helikopters met pedalen, zeppe-
lins, vliegtuigen en onderzeeboten. Je kan het 
zo gek niet bedenken of Panamarenko maakte 
het en testte het, soms met gevaar voor het 
eigen leven, ook uit. Naast kunstenaar was hij 
uitvinder, ingenieur, technicus, wiskundige, 
filosoof en visionair. Zijn oeuvre is uniek en 
past in geen enkele stijl of stroming en zijn won-
dere wereld houdt het midden tussen weten-
schap, techniek en jeugdig enthousiasme.  
Op de unieke tentoonstelling in galerij Campo 
en Campo worden zijn meest geliefde werken 
samengebracht, aangevuld met maquettes, teke-
ningen, historische filmpjes en andere objecten. 
In de zomermaanden volgen nog bijkomende 
evenementen als ‘Het Pana Parcours’ in de Ant-
werpse binnenstad en de ‘Virtual Reality Expo’ 
in het M HKA.

Around the World in 80 years,  
pop-uptentoonstelling van 24 januari  
t/m 22 maart bij Campo en Campo,  
Grote Steenweg 19-21, Antwerpen.  
Info en tickets www.panamarenko.be


