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Fijne spot & milde satire in de hedendaagse kunst.
Diskus, Diepestraat 48, 9300 Aalst (op 10 min wandelen van onze
academie)
Zaterdag 19 februari, 14u
Met werk van Leo Copers, Andres Serrano, Walter Swennen en tal van
anderen. Jan De Nys, deelnemend kunstenaar en curator leidt ons
rond op de expo.

Richard Long
M Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven (op een
kwartier wandelen van het station)
Zondag 13 maart, om 11u10 in de hal
Trein van 9u43 in Aalst
Richard Long heeft vooral wandelen het medium van zijn kunst
gemaakt, waarbij de natuur en verwilderde landschappen zijn
belangrijkste inspiratie vormen. Tijdens zijn lange wandelingen overal
ter wereld maakt hij vaak sculpturen onderweg, als sporen van
doorgang en transformatie. Zijn werk in geometrische vormen
benadrukt zowel de orde als de diversiteit van de kosmos.
https://www.mleuven.be/nl/richard-long
Rinus Van de Velde. Inner Travels
Els Dietvorst. This is what you came for
Brussel, Bozar (op wandelafstand van Brussel Centraal)
en CENTRALE for contemporary art, Sint-Katelijneplein 44
Zondag 1 mei, om 10u in de hal van Bozar
Trein van 9.12u in Aalst
Inleidende lezing over Rinus Van de Velde door Valerie Delaey op
dinsdag 26 en vrijdag 29 april
Via diverse media die variëren van tekening tot sculptuur, installatie
en film, creëert Rinus Van de Velde een parallel universum waar
elementen uit de realiteit en de verbeelding samensmelten tot een
unieke vorm van visuele storytelling.
This is what you came for is een project van Els Dietvorst in de
CENTRALE for contemporary art & Bozar. Dialoog, experiment en
intuïtie zijn terugkerende strategieën in haar werk. Sinds de jaren
negentig fascineren maatschappelijke vraagstukken als migratie,
racisme en klimaatverandering haar. Ze onderzoekt de menselijke
conditie, wat in haar oeuvre resulteert in thema’s als leven en dood,
angst, vervreemding en verlangen.
https://www.bozar.be/nl/kalender/rinus-van-de-velde
https://centrale.brussels/nl/expos/els-dietvorst-this-is-what-youcame-for/

De Collectie
MSK Gent, Fernand Scribedreef 1
Zaterdag 21 mei, 14.30u in de hal van het museum
Trein van 13.51u in Aalst
Ontdek de 40 vernieuwde zalen. Voor het eerst sinds 2017 wordt het
volledige museumgebouw opnieuw een speelterrein voor de eigen
collectie. In de volledig vernieuwde presentatie etaleren we de
collectie in al haar diversiteit, gespreid over maar liefst 40 zalen. De
bezoeker ontdekt er nieuwe thema’s, monografische zalen en
tientallen nooit eerder getoonde werken, in een parcours dat belooft
te prikkelen en te verrassen.
https://www.mskgent.be/nl/tentoonstellingen/de-collectie

