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Grootschalige Tentoonstelling : Textilités
09.05.21 → 01.08.21

Daniel Henry
Grand velum
2021
Bekleed, gegalvaniseerd en bewerkt
fluweel zijde/viscose
Foto : J. Poezevara

TEXTILITÉS

09.05.21 → 01.08.21

Lijst kunstenaars:
Esther Babulik, BedrossianServaes, Marianne Berenhaut, Tatiana Bohm, Chevalier-Masson, Hannah De Corte,
Catherine de Launoit, Laurence Dervaux, Lili Desrues, Mathilde D’hooge, Jot Fau, Javier Fernandez, Dolorès
Gossye, Daniel Henry, Jean-Pierre Husquinet, Julie Krakowski, Jean Pierre Muller, objects.projects., Leïla Pile,
Elfie Poiré, Céline Prestavoine, Marianne Reding, Klaas Rommelaere, Diane Steverlynck, Charlotte Stuby, Linda
Topic, Hélène Van Spaendonck, Graziella Vruna, Emma Van Roey et Claire Williams.
Curator: Denise Biernaux
Van 9 mei tot 1 augustus 2021 opent Textilités, een grote tentoonstelling die uitsluitend Belgische kunstenaars
samenbrengt, haar deuren in de oude abattoirs van Bergen. De tentoonstelling brengt 30 hedendaagse Belgische
kunstenaars samen rond één enkel medium: textiel. Met meer dan 60 werken, gaande van specifieke producties
tot recente en oude werken, biedt Textilités een breed panorama van hedendaagse Belgische creaties.
Het is een initiatief van BeCraft in samenwerking met de stad Bergen en kunstencentrum Les Drapiers, en
samengesteld door Denise Biernaux.
Het raamwerk van de tentoonstelling is bedoeld om een reflectie te zijn op het begrip textiel, en de betekenis
en de relevantie ervan. Het onderzoekt de relatie tussen materialen en hun weerbaarheid, om op die manier een
vorm van "textielbaarheid" te rechtvaardigen.
Om dit te illustreren, concentreerde de selectie zich op werken van in België wonende ontwerpers voor
wie textiel een van de motoren van hun werk is, waarbij de vitale creatieve energie even belangrijk is als de
uiteindelijke vorm. De tentoongestelde werken getuigen van de symbolische, culturele en esthetische waarden
van zowel ontwerpers als beeldend kunstenaars en ambachtslieden.
Over de thematiek van de tentoonstelling :
Het duurde eeuwen voordat de mens de weeftechniek ontwikkelde en onder de knie kreeg. Textiel heeft
stap voor stap de structurele evolutie van onze samenleving gevolgd om zich tot op de dag van vandaag op
verschillende manieren te ontvouwen. Enerzijds vindt het zichzelf als geconceptualiseerd product opnieuw uit
door middel van nieuwe technologieën te combineren met de vereisten van duurzame ontwikkeling. Anderzijds
breidt textiel als artistieke productie ook zijn mogelijkheden uit door het gebruik van onverwachte materialen
en door nieuwe benaderingen. Hij ontwikkelt andere manieren van denken over textielontwerp en roept daarbij
interessante vragen op over hedendaagse kunst.
Textiel heeft duidelijk zijn plaats verworven in de hedendaagse beeldende kunst. Als artistieke discipline moet
het niet langer worden gezien als een afgewerkt product, maar eerder als een multidirectioneel denkproces, als
"een knoop waarvan de draden aan de buitenkant afwikkelen en zich vermengen met de afgewikkelde draden
van andere knopen"1. Met andere woorden, de taal van textiel is "een ding dat leeft" en niet langer louter een
vorm of een materiaal. De kunstenaar of de ambachtsman is daarom steeds onderweg en zijn rol "is niet om een
voorgekauwd idee te reproduceren [...] maar om de krachten en de materiaalstromen die leven geven aan de
vorm van het werk te bundelen en te volgen"2, zoals antropoloog Tim Ingold uitlegt.
Het vakmanschap gaat gepaard met de ‘intelligentie van het gebaar’, waardoor in de geschiedenis plaats wordt
gemaakt voor het discours. De opvatting van het ‘textiele ding’ in plaats van het ‘textiele object’, geïntroduceerd
door Tim Ingold, weerspiegelt de benadering van huidige ontwerpers voor wie het uiteindelijke werk het resultaat
is van onvoorziene gebeurtenissen en een combinatie van factoren, in plaats van een object dat als een
voldongen feit voor ons zou staan, eerder bezet dan bewoond3.
1. HEIDEGGER, Martin, "The Thing", in Poetry, Language, Thought, Harperperennial Modern Classics, New York, 1971, pp. 161-180
2. INGOLD, Tim, "La vie dans monde sans objets" [trad. JAOUËN Françoise], Perspectives [en ligne], 1 | 2016, pp. 13-20, 31 décembre 2017,
geraadpleegd op 30 januari 2020. URL: http://journals.openedition.org/perspective/6255
3. Ibidem
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Esther Babulik
Mâchoire
2019
Wandtapijten, mandenmakerij
Wol, touw, witte klei, schuimplastic
18 x 18 x 30 cm
Foto : J. Poezevara

BedrossianServaes
Fenêtre Villa Radet
2020
Weven, vilten
Wol, mohair
68 x 265 cm, 52 x 300 cm et 88 x 290 cm

Marianne Berenhaut
Rangement ordinaire
2013
Twee houten stoelen, gevouwen stoffen
103 x 105 x 55 cm
Foto : Ludovic Jaunatre et Nicolas Leroy
Courtesy : Marianne Berenhaut en Dvir Gallery, Tel Aviv / Brussels

Tatiana Bohm
Underlying truth
2020
Karton, needling
Papier, katoen, mohair
160 x 120 cm
Foto : J. Poezevara

Chevalier-Masson
How to proceed, Creatie van de Cie Zoo, Thomas Hauert
2018
Scenografie gebaseerd op industriële weefresten

Hannah De Corte
Bloody as the day you were born
2019
Markeerstift op katoen
200 x 110 cm
Foto : G. Ribero

Jot Fau
Arlequin
2017
Wol, zijde, katoen en synthetische garens
110 x 17 x 140 cm

Javier Fernandez
Green
2001
glad geweefd
Kunstzijde, katoen
300 x 425 cm
Foto : V. Everard

Dolorès Gossye
Je est une autre
2021
Steen, vissenhuid
Foto : J. Poezevara

Julie Krakowski
Épidermique, vidéo
2020-2021
Stoffen, spelden
Schermafbeelding

Objects.Projects.
Sofra, tapijt
2015
Getufte wol
245 x 400 cm
Foto : A. Janssens

Elfie Poiré
Chape d’intérieur
2020
Grijs en wit cement, zand, linnen draad
290 x 170 cm

Leila Pile
Sans titre
2020 – 2021
Weven, verven, wol, linnen, potlood, vilt
Foto : J. Poezevara

Céline Prestavoine
317 – 318
? – 2016
Katoen
288 x 225 cm

Marianne Reding
Partition
2018
Impressie
Katoen
250 x 125 cm
Foto : J. Poezevara

Klaas Rommelaere
L.C. Version 2
2018
Handborduren en knopen
Katoen en wol
230 x 115 cm

Linda Topic
Es wird was es ist, Installatie
2010
Gekaarde wol
Variabele afmetingen

Hélène Van Spaendonck
Madame et Monsieur
2019
Schilderij en ketting
Kant, borduurwerk, glazen kralen
67 x 57 x 4 cm / elk
Foto : J. Poezevara

DENISE BIERNAUX
Curator
Denise Biernaux, oprichter van de galerie Philharmonie in het begin van de jaren tachtig, is tijdens haar opmars in
de hedendaagse kunst nooit gestopt met het bestuderen, tonen en bevragen van textiel.
Terwijl ze Les Drapiers leidde, dat ze in 2006 in Luik oprichtte, bekleedde Denise Biernaux de functies van
professor in de sectie textielontwerp van ENSAV - La Cambre, van artistiek directeur bij TAMAT, en van docent
aan verschillende hogescholen van de Federatie Wallonië-Brussel. Tegenwoordig wijdt ze zich voornamelijk aan
haar activiteiten bij Les Drapers. Ze is zowel textieltechnicus als -theoreticus en wordt regelmatig gevraagd voor
jury’s, conferenties en curatoren.

LES DRAPIERS VZW
Centrum voor hedendaagse kunst
www.lesdrapiers.be
Al bijna 15 jaar ontwikkelt Les Drapiers een specifiek hedendaags kunstproject. De galerie organiseert
monografische, thematische en groepstentoonstellingen met jonge of gevestigde Belgische of buitenlandse
kunstenaars, actief op het gebied van beeldende kunsten, design, textielkunsten. Conferenties, workshops en
artistieke begeleiding maken de activiteiten van dit kunstencentrum compleet. Het unieke van Les Drapiers
ligt in de bijna systematische aanwezigheid van textiel of in de geest van textiel in hun projecten. De galerie
maakt regelmatig deel uit van internationale evenementen zoals Europalia, RECIPROCITY – Designtriënnale, de
Biënnale van het Mogelijke Beeld en het Feest van de hedendaagse gravuurkunst. Les Drapiers richt zich zowel
op een nieuwsgierig als een amateurpubliek, maar ook op specialisten, kunstenaars, ontwerpers, studenten en
onderzoekers
Kunstenaars die in de galerie hebben tentoongesteld:
Chevalier-Masson, Michel Cleempoel, Kamran Sowti, Eddy Devolder, Tatiana Bohm, Johan Muyle, Julie Menuge,
Michaël Guerra, Anaïs Oisline, Roel Goussey, Hans De Pelsmaker, Vanessa Cao, Christian Aschman, Vincent
Chenut, Sarah Westphal, Hélène Amouzou, Arnaud Doriath, Maureen Ginion, Daniel Henry, Patrick Corillon,
Benjamin Monti, Léon Wuidar, Coralie Miessen, Nicolas Clément, Diane Lebel, Billie Mertens, Lia Cook,
Srinivasa Prasad, Marianne Berenhaut, Chantal Hardy, Luc Bienfait, Nicolas Kozakis, Caroline Fainke, Caroline
Andrin, object.project. (Cenk Kivrikoglu et Katrien Rondelez), Alice Leens, Dorothée van Biesen, Charles-Henry
Sommelette, André Goldberg, Lise Duclaux, Jean-Pierre Ransonnet, Willy Petitpain, Edith Dekyndt, Marianne
Reding, Léa Belooussovitch, Jean Pierre Husquinet, Graziella Vruna, Pierre Gerard, Daniel Henry, Jean-Luc Petit…
De galerie krijgt steun van de Federatie Wallonië-Brussel, van het Waals Gewest en vaak ook van de Provincie
Luik.

TAMAT
Partner
www.tamat.be
Satelliettentoonstelling "Textilités"
09.05.21 > 30.08.21 / TAMAT, Le Cube
In navolging van de selectie van "Textilités" voorgesteld in Bergen, zal het Museum voor Tapijtwerk en
Textielkunst van de Federatie Wallonië-Brussel werken presenteren van keramiste Nathalie Doyen, in dialoog met
textielwerken uit de collectie van de galerij Les Drapiers.
Webinar
20.05.21 - 18.00 uur
Presentatie van de TAMAT-collecties in dialoog met Denise Biernaux op basis van de selectie van werken voor
Textilités.
"Textilités" parcours
19.06.21 / TAMAT > Voormalige abattoirs in Bergen
Rondleidingen doorheen "Textilités" en gratis bezoek aan culturele instellingen

HET LUIKSE MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN
Partner
www.laboverie.com
Bruikleen van werken van Catherine de Launoit

LA PROVINCE DE LIÈGE
Partner
www.provincedeliege.be
Bruikleen van werk van Graziella Vruna

DVIR GALLERY
Partner
www.dvirgallery.com
Bruikleen van werken van Marianne Berenhaut

LE CRECIT - WORKSHOPS VOOR DOORNIKSE TAPIJTEN
Partner

www.crecit.com
Bruikleen van het wandtapijt door Laurence Dervaux, Muscle à trois chefs

Laurence Dervaux
Vanité aux fleurs, Installatie, 2011
Tapisserie Muscle à trois chefs (230 x 180 cm), 2010
productie : Le CRECIT
Set van menselijke botten omwikkeld met rode draad.
Omvang installatie : 2000 x 1000 cm
L’ISELP, Brussel, 2011
Foto van de installatie (detail): P. De Gobert

BECRAFT
Organisator van de tentoonstelling
BeCraft is een professionele vereniging die beroepen van toegepaste kunsten in de regio’s Wallonië en Brussel
verdedigt. Keramiek, glas, juwelen, papier, textiel en design zijn, onder andere, de creatieve domeinen waarin de
kunstenaars die ondersteund worden door de vereniging zich uitdrukken.
BeCraft werkt samen met WCC Europe binnen de globale structuur van de World Crafts Council.
Dit zijn de vier voornaamste doelstellingen van BeCraft : de steun en promotie in België en in het buitenland
van haar kunstenaars-leden ; informeren en vormen van het publiek en professionals uit de sector via
tentoonstellingen, conferenties, workshops en geleide bezoeken.
De Galerie van BeCraft is een vitrine voor de laatste creaties van de kunstenaars-leden, steeds meer
vernieuwend en gedufd. De ernst waarmee de werken worden geselecteerd en voorgesteld belet de informele
sfeer van de plek niet, waar je thee kan proeven uit een zelfgemaakte bol.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan ontwerpers van morgen. In die optiek organiseert de vereniging elk
jaar de tentoontelling Tremplin, een wedstrijd voor studenten die pas zijn afgestudeerd aan de kunstscholen van
Wallonië en Brussel. De tentoonstelling van hun eindejaarswerken biedt een nieuw overzicht van het landschap
van creatie in België dat in volle bloei is, dit alles terwijl ze een professioneel duwtje in de rug krijgen dankzij de
prijs die voor die gelegenheid wordt uitgereikt.
Er worden heel wat internationale tentoonstellingen georganiseerd in haar ruimte, in samenwerking met andere
instellingen en die later doorreizen naar het buitenland.
Het is door zowel het publiek als de kunstenaars de mogelijkheid te bieden om na te denken over de ontwerpers
uit heel het land dat BeCraft de dialoog blijft stimuleren, alsook de ontwikkeling van toegepaste kunsten.
Haar deelname aan tentoonstellingen en internationale beurzen bevestigt eveneens deze doelstelling door de
artistieke uitwisselingen te promoten tussen Belgische en buitenlandse creatie door haar kunstenaars-leden de
kans te bieden te genieten van erkenning doorheen Europa.

Europese prijs voor toegepaste kunst 2018, Monumentalité/Fragilité
Grote zaal van de voormalige abattoirs van Bergen

CÉCILE BERTRAND (1964-2019)

Op dezelfde data, in galerij BeCraft

Als een echte textielsmid verleidt Cécile Bertrand met haar eigenzinnige en warme sieraden. Werken die zowel
gewaardeerd worden om de knowhow als om het ecologische engagement die ze weerspiegelen. "Moe van
de dictaten van de seizoenen en van de ‘Kleenex’-mode waarin we voortdurend wegkwijnen," vormen haar
meesterlijke en tegelijkertijd subtiele sieraden een echt alternatief voor klassieke juwelen.
De werken van Cécile Bertrand bestaan uit afgedankte stropdassen, zijde en materialen gevonden op
rommelmarkten en andere geheim gehouden plaatsen, en geven hun openhartige doch delicate kleuren weer
door middel van royale en ronde volumes. Door waarde te hechten aan wat er niet meer is, brengt het een
revolutie teweeg in het mooie en werpt het, door charme en lichtheid, de huidige vragen van de samenleving op.
Onder haar gevoelige en poëtische creaties leidt ze een strijd waarbij geometrieën en kleine figuraties een
landschap vormen van stille getuigen van onze tijd. Een strijd die ze ook voor het leven vocht, verdedigd met
naainaalden, stropdassen en slagen van vurigheid met zoetheid vermengd. Als een ontsnapping, als een middel
om jezelf te bevrijden van je kwalen, is het werk van Cécile Bertrand ontroerend door zijn subtiliteit.
Het is pas achteraf dat haar laatste creaties voor ons duidelijk worden en zelfs een evidentie blijken. En
mijn vriend de roos vertelde me vanmorgen, het was in deze woorden - misschien zonder het te weten
- dat Cécile afscheid van ons nam en de melancholie en acceptatie van een kwetsbaar lot verried. Deze
gelijknamige ketting, bezet met rozendoornen, is een embleem voor onze vereniging. Het uitgangspunt voor de
overzichtstentoonstelling die we aan de kunstenaar wijden in galerie BeCraft, materialiseert zijn aanwezigheid
en herinnert ons, dankzij de kracht van de kunst, aan de kwetsbaarheid van het bestaan

Cécile Bertrand vervoegde BeCraft in 2008 en presenteerde een reeks sets waarvan ze drie jaar eerder, na
vijftien jaar in de modeindustrie, de eerste collectie initieerde. Sinds 2005 stelt ze haar creaties tentoon en
verkocht ze die al in heel Europa en daarbuiten, in Australië en de VS.

De overzichtstentoonstelling gaat gepaard met een online verkoop van de nieuwste stukken uit haar
sieradencollectie : www.becraftshop.org

Cécile Bertrand
Et mon amie la rose me l’a dit ce matin
2018
Katoenen lint, rozendoornen, acryllijm
Foto : J. Luyten

TEXTILITÉS
09.05.21 → 01.08.21
Dinsdag → Zondag, 12.00 → 18.00
Les Anciens Abattoirs, Grande Halle
17/02, rue de la Trouille
Tarief : 3 € (-12 ans : gratuit)
Reservatie verplicht via :
https://www.becraft.org/event/textilites
BeCraft
Les Anciens Abattoirs
17/02, rue de la Trouille
7000 Bergen (België)
+32 65 84 64 67
info@becraft.org
www.becraft.org | |
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Persboek, of afspraak
Vrijdag 7 mei tussen 10.30 uur een 16.30 uur
afspraak te maken via :
https://calendly.com/becraft/journeesdepresse
Visio-persconferentie
Vrijdag 7 mei – 9.30 uur live op zoom via deze link :
https://us02web.zoom.us/j/81416467379
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