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Voorwoord
Het is een groot genoegen u deze catalogus te mogen voorstellen.
Als bestuursleden van de vzw Dirk Bouts voelen wij ons betrokken bij het proces 
dat studenten en  oud-studenten van SLAC/Academie Beeldende Kunst in hun 
kunstopleiding doormaken.  Wij willen hen een kader bieden waarbinnen dialoog 
over kunst zinvol kan plaatsvinden.  We doen dit via lezingen en bezoeken aan ten-
toonstellingen en musea in binnen- en buitenland.

Voor deze tentoonstelling kregen de afgestudeerden van de laatste vijf jaar de 
kans om een project rond het thema ‘ZWart LICHT zwART’ in te dienen.  Alle disci-
plines mochten deelnemen.  Een professionele jury uit de kunstwereld selecteerde 
acht deelnemers.

De catalogus stelt deze acht geselecteerden voor met hun werk.

De tentoonstelling loopt van 28 september tot 13 oktober 2012, van woensdag 
tot zaterdag, telkens van 14u. tot 18u., in de kapel van de Romaanse Poort, Brus-
selsestraat 63, 3000 Leuven



In Memoriam

En toen was er die 20ste juli 2012.  Een laatste zonnige zomerdag onder de vrien-
den van zijn geliefde kunstvereniging vzw Dirk Bouts.  En daarna een onwezenlijke 
stilte…

Joost Laroy (°1931) was in 1958 tijdelijk tekenaar van de dienst toerisme te Leu-
ven. Toen werd hij leraar in het St.-Gummaruscollege in Lier en doceerde hij (van 
einde 1959 tot 1985) halftijds  aan de Academie voor Schone Kunst in Leuven als 
tekenleraar en vervulde hij tijdelijke opdrachten, voornamelijk in het oriëntatiejaar.  
Vanaf  1986 tot 1997 doceerde  hij full-time op de academie in Leuven  als teken-
leraar. Tegelijk was hij zelfstandig kunstenaar.  Kunst maakte een wezenlijk deel uit 
van zijn leven.  Gedurende vele jaren zette hij zich in voor de vzw Dirk Bouts, eerst 
als inspirerend bestuurslid, vanaf 1995 als voorzitter.

Het was een voorrecht om met hem te mogen samenwerken.  Vastberaden en ge-
dreven wist hij te inspireren en enthousiasme op te wekken.  Hij had een gedegen 
kennis van zijn vakgebied en in zijn kunst zocht hij naar het pure, de essentie.  De 
zoektocht was nooit af en stilstaan betekende voor hem achteruitgaan.  Een lijn 
moest zuiver zijn, een kunstenaar mocht zijn doel niet uit het oog verliezen.  Zo 
zacht als hij was voor een ander, zo hard kon hij voor zichzelf zijn. Voor Joost bete-
kende een kunstwerk maken naar de essentie gaan.   De vele eenzame uren werk in 
zijn atelier in Wijgmaal resulteerden altijd in zeer evenwichtige tentoonstellingen.

In de vereniging was hij bekommerd om  het welslagen van elk project  en legde hij 
de lat altijd hoger.  Hij was de bezieler van de Dirk Boutsprijzen, en de projecten 
‘HENRY!’ en ‘Footnotes & Context’ waren een echte uitdaging voor hem.  Daarbij 
werd aan gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland gevraagd een dia-
loog aan te gaan met de site.

Reizen was voor hem een passie.  In 
vreemde continenten ging hij op zoek naar 
het waarachtige, naar zuiverheid van kleu-
ren, en naar lijnenspel.  

Het is dan ook met dankbaarheid dat wij 
terugkijken op iemand met een verhaal, 
een grote meneer, een sterk karakter 
met weinig woorden.  Met Joost verliest 
de vereniging haar bezielende voorzitter 
en belangrijke inspirator.  Wij zullen hem 
missen , maar zijn werk in de vzw blijven 
voortzetten en zo zijn gedachtengoed ac-
tueel houden.  Wij zullen ons zijn loyauteit 
en inzet voor de vereniging blijven herin-
neren.

De leden van het bestuur van de  
vzw Dirk Bouts



Jeannine 
Dehoucke

Opleiding
Tot 2007 Schilderkunst bij Luc Oeyen, Philippe De Smedt en 
  Hilde Overbergh, SLAC Leuven
Tot 2010  Tekenkunst bij Joost Laroy, Marc Raes, Marc Horemans, 
  Benoni Vansteenlandt en Luc Huysman, SLAC Leuven

Tentoonstellingen
2006 • “Kunst in de Steigers  1”: St. Jacobskerk, Leuven
 • “Centrale Werkplaatsen” HaS van de Centrale Werkplaatsen, Kessel-Lo
2007  • “Kunst in de Steigers  2”: St. Jacobskerk, Leuven
 • “Laureaten 2007”: SLAC Leuven
 • “ASHA” Rainbow Project Nepal: SLAC Leuven
2010 “Wit(h) en Vlaamse Primitieven”: Kapel van de Romaanse Poort, Leuven

Individuele tentoonstellingen
2008 “Oog in oog”: Bremberg Centrum, Haasrode
2009 UZ Gasthuisberg, Leuven
2010 “Look!”: MCH Leuven

° 18 juni 1949 te Poperinge
Leopold Decouxlaan 157 • 3012 Wilsele
016/22 35 37
Jeannine.dehoucke@skynet.be
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Schilderen en tekenen zijn voor mij een manier om de 
wereld rondom mij te doorgronden. Tijdens lange wan-
delingen kan ik me verliezen in het licht rondom mij 
waarvan ik in de afzondering van het atelier al schilde-
rend de poëzie probeer te vatten. Olieverf brengt me 
daarbij het verst.

Vanuit deze focus boeiden de uitgeregende, winderige 
polders me. Het immense van het landschap, de einde-
loze vlaktes die uitmonden in getormenteerde Iuchten, 
de afwezigheid van menselijke drukte die vervreemdend 
werkt, het licht dat op duizend manieren speelt met de 
duisternis en de dreiging in de hemel; al deze indrukken 
vormden de aanleiding voor een reeks schilderijen.

“Polders bij onweer” is een schilderij binnen deze reeks. 
Het ontstond uit een reflexie op de speling van het licht 
bij onweer. Het landsehap is ontdaan van alle franje. Ik 
vroeg me af hoe het zou zijn, zonder de mens, herleid tot 
de pure essentie van het zijn. De uitkomst is een bijna 
Bijbelse opdeling ervan in twee grote vlakken: hemel en 
aarde. In het onderste vlak met de warmgroene tinten 
van het weiland heersen rust en veiligheid. Dit contras-
teert met het vlak erboven waarin de lucht vol beweging 
en dreiging is. Het licht heeft er het voorbijdrijvende 
wolkendek doorbroken en tekent een smalle heldere 
strook boven de horizon die bet sapgroen dat ertegen-
aan leunt oplicht. Het ivoorzwart in de wolken die zich 
boven de toeschouwer uitstrekken, verduisteren ook 
het warmgroene landschap op de voorgrond.

De verdunde olieverf werd in snelle bewegingen met 
brede penselen op het doek aangebracht.

Polders bij onweer

Afmetingen: 70 cm x 50 cm
Techniek: Olie op doek



Patricia
De Smet

Opleiding
• Basistekenen en pasteltekenen bij  

Roeland Kotch, Oratoriënhof Leuven
• Verven met acryl bij Griet  

Vanhumbeeck,  de borre Bierbeek
• Tuinbeelden in zelfhardende klei bij 

Clemmy Laeremans, de borre Bierbeek
• Basis keramiek bij Yo Vandevenne,   

de borre Bierbeek
• Digitale fotografie 1 (2012) bij  

Erwin Verstappen, CVO Leuven

° 02 april 1947 te Herenthout
Schoterheide 58 • 3980 Tessenderlo
013 66 41 68 • 0476 35 41 68
Josee.van.goubergen@telenet.be

2003- 2008  tekenkunst bij Marc Raes, Griet Vanhumbeeck, Marc Horemans,  
  Gert verhoeven en Benoni Vansteenlandt, SLAC Leuven
2009- 2010  specialisatiegraad modeltekenen bij Benoni Vansteenlandt   
  en Luc Huysman met bijkomende lesuren schilderen met   
  acryl bij Hilde Overbergh, SLAC Leuven
2010-2012  schilderen bij Luc Oeyen, SLAC Leuven

Tentoonstellingen
In Groep:
2010  • Kunst uit eigen dorp, de borre Bierbeek (houtskooltekeningen) 
  • Laureatententoonstelling “SLAC#2010” Leuven (gewassen tekeningen)
2012  • Kunst uit eigen dorp, de borre Bierbeek (gewassen tekeningen)
 • Duotentoonstelling met Diane Bernaerts, Het Sociaal Huis  
    te Lovenjoel (houtskooltekeningen)
gepland  CC de maere, Tielt-Winge 

Individueel
2009  “ontroer-parcours” Naamsevest Leuven (houtskool en pasteltekeningen)
2010  “Portretten” MCH Leuven ( houtskool en pasteltekeningen)
2011  Universitaire Huisartsen Groepspraktijk Leuven (tek. mixed materials)

Wedstrijden
2010  eerste selectie gehaald Canvascollectie met portret “Transparant”
2011  deelname aan “De Wisselkamer” met tentoonstelling der werken in  
 lokettenzaal huis neringen en ambachten, Munstraat Leuven en een tot  
 stand gekomen ruil der werken  met Tony Vander Haeghen  
 (pasteltekening)
2012  •  deelname aan Royal Talen(t)s met tentoonstelling der werken in  
  kasteel Het Elzenhof te  Aarschot (schilderijen)
 •  deelname aan het project “100 artworks from the World for  
  Fukushima” met tentoonstelling der werken in Japan oa The Rock Cafe,  
  Tokyo / Minami Soma, Fukushima / Shiroukan, Minamisaitama district,  
  Saitama (schilderijen)
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In de teken- en schilderkunst kan “licht” op verschillende ma-
nieren ontstaan of opgewekt worden om een derde dimensie 
te verkrijgen op een vlakke drager. Hierdoor ontstaat een 
beeld. 

Een beeld betekent voor mij het opwekken van een zekere 
emotie bij de toeschouwer. Hoe sterker de emotie, hoe beter 
het beeld, dat hiervoor niet noodzakelijk technisch perfect 
dient te zijn. Evenzo in de fotografie.

Het woord fotografie is afgeleid van het Grieks en betekend 
letterlijk schrijven met licht. Het is mijn medium om een drie-
dimensionaal beeld dat mij beroerde, vast te leggen, te ka-
dreren en te bewaren. 
Vergankelijkheid een toekomst geven. 
Stil en ingetogen. 
Mensen laten meekijken, delen. 
Intimiteit vrijgeven. 
Binnendringen.

Lost Proud I en II werden zonder voorbereidingen genomen 
met een goedkoop digitaal fototoestel op een vervallen site.

Donkere ruimte, Zwart. 
Witte tegels, Licht. 
Gedrapeerd doek, zwART.
Stilstaan. Vragen stellen. Voelen. Vastleggen.  
Bewaren. Bekijken. Delen. Beroeren.

LOST PROUD I   
 
Afmetingen: H 60 cm x B 40 cm   
Techniek: Foto op posterboard 
Camera: f  28mm • D 1/60 • F 6 • ISO 400



LOST PROUD II 
 
Afmetingen: H 40 cm x B 60 cm   
Techniek: Foto op posterboard 
Camera: f  28mm • D 1/60 • F 6 • ISO 800

Het gebouw, eens een prestigieus domein met instel-
ling voor geesteszieke vrouwen en studenten psychi-
atrie, waarvan de eerste gebouwen in 1927 plechtig 
werden ingewijd in aanwezigheid van Koningin Elisa-
beth, echtgenote van Koning Albert; had zijn trots lang 
verloren. Zo ook de vrouwen die hier jarenlang verble-
ven.

Het domein zal worden omgevormd tot een residenti-
eel park met appartementen en kantoren.
Een aantal gebouwen zijn reeds verkocht, anderen heb-
ben een tijdelijke bestemming gekregen. 

Geen nabewerking. Puur. Scherp.  
Onzuiver. Krachtig. Realiteit.

Emotionele waarde en omkadering spelen zeker een 
rol om tot een goede foto te komen evenals de aan-
trekkingskracht voor kijken, zien, compositie, kleur, 
licht, tonaliteit en dynamiek.



Inge Dompas

Opleiding
Afgestudeerd: in 2007
Richting: Schilderkunst

Het spel tussen licht en donker is voor mij 
een onuitputtelijke bron van inspiratie. De 
mens die zich beweegt op de grens van 
droom en werkelijkheid...

° 1 juli 1961 te Leuven
Brusselsesteenweg 134 • 3020 Winksele                                    
0496/120 301
ingedompas@gmail.com

Zonder naam

Afmetingen: 30 cm x 30 cm  
Techniek: Olieverf op doek 
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Griet Dupré

Opleiding
• vakoverschrijdend atelier SLAC bij Marc Horemans
• keramiek SLAC bij Ann Renders en Fabienne Loyens
• diverse stages keramiek in binnen- en buitenland

Tentoonstellingen
2004 Brasschaat, tweede prijs wedstrijd  ‘Spiegels’ Atelier Cirkel en   
 KUNSTWERK[t] 
2008 Leuven, Sint Michielskerk, Sacred Places en Kunstwerk[t]
 Tourinnes-la-Grosse, kunstenroute Fêtes de  la Saint-Martin
2010 • Leuven, TRESPASSING met Danielle Dexters en Kristin Vanden Bosch,  
    Abdij Vlierbeek
 • Leuven, Norbertuspoort Abdij Park, keramiekparcours, 16 locaties
2012 Zeewolde, biënnale Nederlandse Vakgroep Keramisten

° 16 juli 1957 te Brussel
Kouterstraat 43 • 3040 Loonbeek
016/403433
grietdupre@telenet.be
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Dit werk poogt eens te meer vorm te geven aan het gevoel van eindeloze uitge-
strektheid waar ik zo aan gehecht ben. Het is een thema dat voortdurend terug-
keert in mijn werk. Ik zie het in de weidsheid van een landschap dat zicht geeft op 
oneindigheid.
Daarin wil ik wandelen, wandelen langs een zacht glooiende muur. Die glooiing be-
antwoordt de zachte kromming van de einder. De kromming laat het eindeloze ver-
moeden.
De lage muur biedt mij - zij het minimaal- houvast en bescherming. De muur is ge-
stapeld zoals mensen dat al eeuwen doen en zullen blijven doen. Het is een ritueel 
geworden.

Keramische maquette   
Afmetingen: 160 cm x 4 cm 
Techniek: Spaanse, zwartbakkende klei, 1210°

Keramische maquette
Afmetingen: 80 cm x 60 cm  
Techniek: landschapsfoto in zwart/wit

De monumentaliteit van heel dit schouwspel kàn vriendelijk zijn en een thuis her-
bergen. In dít werk daarentegen, dat als een maquette kan beschouwd worden, is 
de muur zwart geblakerd en de foto grijs.
Het roept de wereld op die Cormac McCarthy schetste in zijn boek De Weg (2006). 
De weg beschrijft onze wereld, of wat ervan rest, nadat die verkoold achterbleef 
na een allesverterend vuur. Een door vervuiling versluierde zon warmt de aarde 
niet meer op. De kille koude heerst overal. Er zijn geen kleuren meer. Het leven lijkt 
voorbij.



Frieda 
Florizoone

Opleiding
2004 - 2010  SLAC, Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst te Leuven,   
  schilderkunst
2010 - 2012  SLAC, vakoverschrijdend atelier

Tentoonstellingen
2009  haalde de preselectie Canvaswedstrijd met het werk “globes” 
2011  deelname Kunstroute Oud-Heverlee
  deelname Kunstroute Leuven 
2012  maart: expositie kunstgalerij Esschius Diest
  28/06 – 13/08: expositie Yes Art Gallery Sint-Idesbald

De kunstenaar vertrekt vanuit eigen genomen foto’s waarbij architectuur, ruimte,  
kleur, licht, weerspiegeling haar aandacht trekken. Twee van de drie ingediende 
werken zijn gebaseerd  op foto’s die ’s avonds laat genomen zijn en één werk op 
een foto genomen bij valavond. Daardoor krijg je een groot contrast van zwart 
met licht. Het bekomen beeld ontvouwt schaduwen, lichtpartijen,  schemering en 
materie.

° 13 augustus 1959 te Nieuwpoort
Onze-Lievevrouwestraat 28 • 3054 Vaalbeek
016/401423 • 0497/301876
frieda.florizoone@skynet.be
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Dit eerste schilderij is gebaseerd op een zelfgemaakte foto van de ingang van een 
ondergrondse  parkeergarage  in Portugal. Het banale van de parkeergarage wordt 
volledig uitgegomd door de intense wisselwerking en het spel van donkere en lich-
te kleuren. Het zwart van de avond overheerst maar wordt tezelfdertijd getemperd 
en versterkt door de witte neon lichtlijnen en de wisselende kleur van het verlichte 
inganggebouw. Het samenspel van  zwart en wit, doorspekt met de kleuren van de 
gebouwen,  geeft het schilderij iets feeërieks. 

Dit tweede schilderij is een close-up van een andere  ingang van dezelfde parkeer-
garage.  De personen zijn verdwenen. De sfeer is nu totaal anders. De rood roze 
kleur van het gebouw roept een vervreemdende sfeer op die versterkt wordt door 
de gitzwarte kleur  van het plein en de wazige straatverlichting. Opnieuw wordt de 
aandacht getrokken door de witheldere neon lichtlijnen.

Car  park entrance  I 
Afmetingen: 60 cm x 60 cm 
Techniek: Olie op doek

Car  park entrance  II 
Afmetingen: 30 cm x 30 cm 
Techniek: Olie op doek



The office 
Afmetingen: 50 cm x 50 cm
Techniek: olie op doek

Het derde schilderij stelt een architec-
tenbureau voor bij valavond. De blauwe 
en vaalrode kleuren van het gebouw 
contrasteren fel met het  gele licht dat 
van binnen naar buiten stroomt. .De 
donkergroene,/zwarte bomen op de 
achtergrond  en het blauw van de hemel 
dat tevens in het gebouw terugkomt 
versterken het beeld van de valavond.  
De kleurkeuze en de intense wisselwer-
king tussen licht en donker dragen  er 
toe bij om de structuur van het gebouw 
goed tot zijn recht te laten komen



Wilma 
Geyskens

Opleiding

Tentoonstellingen

Wedstrijden

° 1962 te Herent
Snoy et d’Oppuerslaan 25 • 3020 Herent
0497/45 12 80
wilmageyskens@telenet.be
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Milica
Jovanovic

Opleiding
2OO3-2007       Hogere graad Keramiek  SLAC Leuven
                           bij Ann Renders & Fabienne Loyens
2007-2010      Specialisatiegraad  Keramiek  SLAC Leuven
                            Bij  Ann Renders & Fabienne Loyens
2002-2006       Atelier Renild Schepers - boetseren, met mallen werken 
2004-2005         Stage, Atelier Bamboo bij Bie Van Gucht
2005-2006         Stage, Atelier La Magie duTour, Joelle Swanet
2006                    • Stage draaien met porculain, Atelier La Magie du Tour, 
     Patty Wouters
                     • Workshop Raku, Atelier La Magie du Tour, bij Rudy Delanghe
2007                     Masterclass: Atelier De Cirkel,fotografische zeefdruk 
  op keramiek bij Ivo Nijs   
2008                     Masterclass: Atelier De Cirkel, Klei en beweging bij Anne Bulliot
2009                     Masterclass: Atelier De Cirkel, Gebarsten oppervlakte bij 
  Seung Ho Yang
2010                     Masterclass: Atelier De Cirkel, Vluibare papier porculain bij 
  Luca Tripaldi

Tentoonstellingen
2008    Kulturama Leuven – in situ #2 BIBC
2008    Shaping the void, SLAC Leuven
2010    The Ceramic events, Galerie de L’Eau, Brussel
2010    Keramiek parcours, Leuven
2010, 201, 2012  Bertem Buiten Gewoon
2011                       Laureaten tentoonstelling, SLAC Leuven

° 16 juli 1960 te Sarajevo (Bosnië)
Halewijnlaan 16 • 3060 Bertem
0499/764359 
milicaj@scarlet.be
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Holding you 

Afmetingen: 27 cm l x 14 cm h x 19 cm b 
Techniek: Keramiek 

Mijn keramische werken zijn abstract en sculpturaal . 

Ik ga intuitief te werk zonder voorontwerp of aantekening. Het 
verwerken van klei op basis van duimpottechniek verloopt zoals 
goede jazzmuziek. Het begint met zachtjes knijpen in de massa 
van de malse klei. Dan versnelt het ritme en ontstaan plooien en 
barsten en komt de vorm langzaam tevoorschijn. 

Dit proces vraagt volledige aandacht en overgave van de ma-
ker. Het is met de handen kijken, luisteren, voelen, verwerken 
en overbrengen van emoties van uzelf naar de klei. Alle zacht-
heid en innerlijke strijd worden als het ware in de vorm opge-
nomen. Op die manier ontstaat een vorm van innerlijke kracht 
en spanning. 

Nadat de vorm vastgelegd is wordt de kleur gekozen om de 
sfeer van het werk te laten overkomen. Alleen de juiste kleur 
kan de juiste emotie uitdrukken . Subtiele nuances kunnen de 
sfeer beïnvloeden en veranderen.

Dit werk draagt sporen van donkere dagen. Het diep mat 
zwart binnenin is daar een uiting van. Dit staat in contrast met 
de warme bruine tinten van de buitenzijde die hoopgevend 
zijn. Over het algemeen gaat mijn voorkeur naar matte, war-
me, verzadigde kleuren die de textuur van fluweel weergeven. 
De wens is om versteende koude klei zacht en levendig te la-
ten lijken. Een tiental verschillende nuances engobes worden 
over mekaar drooggespoten, zodat het effect van een warme 
gloed ontstaat. 

Werken met klei is in het begin een enorme hulp geweest om 
het menselijke leed te verwerken, dat ik tijdens de oorlogs-
jaren in Bosnië ervaren heb. Daarna is het een onderdeel van 
mijn dagelijks bestaan geworden, een manier om mij uit te 
drukken. Sommige potten zijn vrolijk, anderen triesig, een-
voudig of ingewikkeld, ze dragen de emotie van de periode 
toen ze zijn ontstaan.



Marleen 
Platteborze

 Opleiding
• Licentiaat in de Germaanse filologie KUL
• Akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek
• Getuigschrift kunst- en cultuurbeleid KUL
• Diploma specialisatiegraad grafiek, SLAC Leuven
   Paul Van Eyck – Benoni Vansteenlandt
• Geagregeerde voor het hoger secondair onderwijs KUL
• Schilderkunst, atelier Hilde Overbergh, derde jaar, SLAC

Tentoonstellingen
• Kunstroute Bierbeek 2002
• Internationale Biënnale voor grafiek Premio Aqui 2009 (geselecteerd)
• 2008-2009 fototentoonstelling Sint Kamillus, Bierbeek
• Laureatententoonstelling SLAC 2010
• Tentoonstelling tragedie SLAC 2012

° 13 mei 1967 te Leuven
P. Daensstraat 24/8 • 3010 Kessel-Lo
016/250486
marleen.platteborze@skynet.be
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De lamp van Aladdin en vrouw.

Afmetingen: 30 cm x 24 cm  
Techniek: Acryl op doek De lamp van Aladdin en vrouw  

dynamisch.

Afmetingen: 24 cm x 30 cm  
Techniek: Acryl op doek 

Door te wrijven op de lamp komt de geest van de lamp vrij 
als Aladdin de derde wens doet voor iemand anders in plaats 
van voor zichzelf. De vrouw heeft een lichte witte pluim in de 
hand. De witte pluim is het symbool van de hoop en de verrij-
zenis van iedereen die gelooft in het zuivere. Het is het einde 
van de lijdensweg en de overwinning van de liefde, de graal en 
het licht.

Er is communicatie tussen de twee via het symbool van de 
witte pluim en de vrijheid van de geest. Het rode paasei in 
de lamp symboliseert elk nieuw begin en nieuwe lente. Elk 
(paas)ei kan de graal zijn of het vrouwelijk principe.



Yes, I love you too.

Afmetingen: 49,5 cm x 35,5 cm  
Techniek: Lino op papier 

Twee boeddha’s houden wederzijds van 
elkaar. Het is het einde van de lijdens-
kruisweg of de verrijzenis en bevrijding 
van boeddha en de overwinning van de 
graal. De witte pluim symboliseert op-
nieuw de hoop op vrijheid en liefde. Zo 
wint het licht van het donker.



organisatie: vzw Dirk Bouts


