
Kunstroute-Leuven

Kunstroute-Leuven is een initiatief, organisatie en dynamisch project van de deelnemende kunstenaars, met 
steun van:
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 20  Erlend Van Landeghem� beeldhouw-, teken- en 
schilderkunst
Gemeentestraat 68, 3010 Kessel-Lo
0478 61 11 16
Erlend Van Landeghem wil wonen in een kunst-
werk. Zijn habitat is een ‘work in progress’ dat 
voortdurend evolueert en (wellicht) nooit af is. 
Het is een laboratorium waar werken tot stand 
komen en/of uitgetest worden.

 9c  Stef Houbrechts� schilderkunst
Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
016 29 07 59
Stef Houbrechts (63 Kg x 175 cm) experimen-
teert met vormen en materialen om tot een niet-
alledaagse realiteit te evolueren. Vaak wordt 
impulsief vorm gegeven aan een idee. Toeval en 
fantasie spelen een grote rol. Resultaat is abstract 
en figuratief werk, waarin menselijke en dierlijke 
gedaanten opduiken.

 9a  Ivo Bryon beeldhouwkunst
Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
0484 63 29 44
Homo Ludens, kunst als spel, argeloze levensin-
vulling. Trage zoektocht in natuurlijke materia-
len, die jou kosteloos vinden. Daarin zoeken, wat 
jij kostbaar vindt. Herhaling, kopen, consumptie, 
globale productie, versus geduldige ambachte-
lijke en dichtbije creatie. Ivo tracht daar vreugde 
in te vinden.

 9e  Eva Leplat beeldhouwkunst
Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
0485 05 75 85
Wie in ‘de smidse’ een kijkje komt nemen, krijgt 
de diversiteit van acht verschillende kunstenaars 
te zien. Eva werkt, door haar achtergrond in de 
restauratie, voornamelijk ambachtelijk in na-
tuursteen, zowel realistisch als figuratief-abstract, 
waarbij de mens en de natuur centraal staan.

 22  Bart Schoofs� teken- en schilderkunst
Gemeentestraat 96, 3010 Kessel-Lo
016 23 99 79, brfvrkn.blogspot.com
Bart Schoofs is tekenaar en schilder en (zich) be-
denker van strips en aanverwante artikelen. Een 
pretje is dat niet altijd maar soms moet het nu 
eenmaal, niks aan te doen. Komt dat zien in zijn 
weinig spectaculair doch sympathiek atelier dat 
voor de gelegenheid zal worden omgetoverd tot 
zoete inval.

 28  Joos�t Laroy tekenen, ruimtelijk werk, juwelen
Wakkerzeelsebaan 97, 3018 Wijgmaal
016 44 08 10
Zijn stelling luidt: een maximaal respect voor het 
materiaal en een minimale ingreep. Hij plooit 
en past het materiaal in een heldere constructie 
waarbij niets verborgen blijft. Het kleurgebruik 
wordt tot een minimum herleid.

 16  Lieve Bertrand schilderkunst
Lobergenbos 17, 3010 Kessel-Lo
0475 77 72 21, www.lievebertrand.be
De recente abstracte schilderijen (acryl en ge-
mengde technieken) zijn beelden van de weg 
naar Ithaka, het prachtig beeldend verhaal van 
Kavafis over de schoonheid van de levens-reis 
(zie website). De figuratie is nog deels herken-
baar in haar doeken en de toeschouwer kan zijn 
eigen verhaal invullen.

 23  Yoni Kiggen schilderkunst, natuursculpturen
Abdij Vlierbeek 13, 3010 Kessel-Lo
0478 31 34 56, www.arteyoni.be
Haar schilderijen zijn verbonden met het na-
tuurlijke van de spontane penseelstreek. Dit jaar 
ontspoort ze in het uitleven van haar emoties op 
doek. Haar sculpturen halen de essentie uit de 
besloten vervorming van het verweerde hout. 
Haar “lopers” zijn geselecteerd door Jan Hoet 
voor Tempus Arti ‘09.

 13  Luk Vers�luys�  keramische sculpturen
Maria-Theresiastraat 123, 3000 Leuven
016 23 94 47, www.lukversluys.be
Eind vorig jaar verwierf amateur-archeoloog Luk 
Versluys internationale faam met zijn ontdekking 
van een 100-koppig terracotta tobouterleger in 
de Leuvense bodem. In zijn nu 100-jarige huis – 
lange tijd een welbeklant bordeel – stelt hij u een 
erotische installatie voor met archaïsche beeldjes 
van de godin Baubo.

 9b  Ludo De Haeck schilder- en beeldhouwkunst
Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
016 29 78 59
Sinds 2008 werken een aantal kunstenaars samen 
in het kunstenatelier De Smidse aan Parkpoort. 
Achter de geweldige smeedijzeren poort van de 
voormalige smidse wordt gebeeldhouwd op het 
gelijkvloers en geschilderd op de bovenverdie-
ping. Verschillende disciplines en stijlen onder 
één dak.

 3  Paul Van Cauteren  glaskunst
Riddersstraat 23, 3000 Leuven 
016 29 25 15, www.paulvancauteren.com
Paul Van Cauteren creëert zowel gebruiksvoor-
werpen als glassculpturen: geblazen, gesmolten, 
gefusede en gegoten werken. Naast het atelier 
met zijn twee ovens, slijp-, graveer- en andere 
werkhoeken bevindt zich een mooi stadstuintje 
waarin verschillende werken uitzonderlijk goed 
tot hun recht komen.

 18  hildA De Schutter assemblages, mixed media
Wauwerdries 25, Lubbeek (via 
Boterveldstr. 1ste huis links, St.-Joris-Winge)
016 63 59 77 
www.hildadeschutter.blogspot.com
Bloed-ernstig of stapel-gek, ingetogen of uit-
bundig, sober of speels ... licht, hout, ijzer, steen, 
spiegel, textiel, plastiek, keramiek, pigmenten ... 
stapelen, verbouwen, combineren, ontwerpen, 
creëren, ... assemblages met een eigen visie.

 14  Sarah De Vos� schilderkunst
Tiensevest 31, 3000 Leuven
0494 70 60 53, www.sarahdevos.be
Licht en donker, scherp en vaag, controle en 
verlies, Jeckyll en Hyde,... Vertrekkende van mo-
mentopnames die Sarah De Vos (°1985) vastlegt 
op plaatsen waar mensen samen komen en waar 
het georganiseerde wegvalt, schildert ze beelden 
van nu. Zowel technisch als inhoudelijk bouwt ze 
een gelaagdheid op.

 8  Dirk Eelen schilderkunst
Waversebaan 164, 3001 Heverlee  
(2de laatste hangar links)
0495 14 65 49, www.unga-bunga.be
Hij volgde grafiek en beeldverhaal aan Sint-Lucas 
in Brussel. Tijdens een rondreis in West-Afrika 
raakte hij, o.m. door geschilderde reclamebor-
den, geïnspireerd tot zijn specifieke schilderstijl 
met simpele kleuren en vormen. Dirk Eelen is 
ook één van de schilders in ‘Man Bijt Hond’.

 15  Kris� Brees�ch glaskunst
Kloosterstraat 2A, 3360 Korbeek-Lo
0486 03 98 54
De objecten van Kris Breesch ontstaan vanuit 
een basisconcept of een praktische nood. Ze krij-
gen hun diepgang door de gevoeligheid waarmee 
de textuur en de kleurschakering van het glas 
worden gehanteerd. De werken getuigen van 
groot gevoel voor het materiaal en het spel dat 
het licht ermee speelt.

 17b  Adelheid Sm�ets� schilderkunst
Veldovenweg 12, 3010 Kessel-Lo
0494 32 58 57, www.adelheid-gallery.be
In haar werk wil ze uitdrukking geven aan emo-
tie en sferen, zowel in figuratief als non-figuratief 
werk. Schilderen is voor Adelheid een vanzelf-
sprekendheid om verbondenheid met de mens en 
zijn omgeving weer te geven.

 30  Francis� Méan schilderkunst, mixed media
Tervuursesteenweg 270, 3001 Heverlee
016 23 37 19, www.mean.be
Francis Méan begon zijn internationale carrière 
in 1977 met tentoonstellingen in heel Europa en 
de USA. Zijn kunst is te vinden in grote kunst-
galerijen, op de belangrijkste kunstbeurzen, in 
binnen- en buitenlandse musea, bedrijven, pri-
vécollecties en aan het Belgisch Hof. Welkom in 
zijn atelier!

 9g  Peter Van Goethem� schilderkunst
Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
0472 57 61 61
De landschapsschilderijen zijn autonoom, ze 
ontbreken enige vorm van symboliek/ connota-
tie. Ze tonen de plaats als een realiteit, wezenlijk 
op zichzelf. Het landschap is op deze manier de 
plaats die gevormd wordt door zichzelf en haar 
bestaan aan zichzelf dankt.

 9f  Erik Stroobants� schilderkunst
Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
Alhoewel hij ook een opleiding aan de kunst-
academie genoot, beschouwt hij zichzelf als een 
autodidact. Zijn werken ontstaan vanuit een 
spontaneïteit en leiden naar een beeld tussen 
expressie, abstractie en figuratie: een avontuur 
binnen een creatief proces waarin de kunstenaar 
zich kan outen.

 25  Liliane Vers�luys� beeldhouwkunst
Liemingenstraat 13, 3010 Kessel-Lo
016 29 29 75
Het voorbije jaar was er één van schilderen, teke-
nen en boetseren. Beeldendromen bleven komen 
en gaan, ‘s nachts in dromen, overdag tijdens het 
van hier naar daar spoeden, tijdens het schrijven. 
De kunstactiviteit is voor haar een trouwe bond-
genoot, altijd welkom, soms confronterend, soms 
steunend.

 4  Karla Mertens�  juweelontwerp, edelsmid
Amerikalaan 15, 3000 Leuven
016 23 00 04, www.mertensk.be
Ze evolueerde van ontwerpster tot het uitvoeren 
van krachtjuwelen. Handgesmede creaties uit 
metalen en stenen kan je bewonderen in haar 
etalage. Karla blijft onderzoeken en zichzelf uit-
diepen in haar grote passie: kristallen en geome-
trie, zowel op wetenschappelijk, kunstzinnig als 
spiritueel niveau.

 9d  Maria Iaram� schilderkunst
Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
0472 419681, maria-iaram.blogspot.com
Maria Iaram is in haar werk gefascineerd door or-
ganische vormen, de natuur en haar verhouding 
ermee. Het gaat om het “kijken”, maar verder 
kijken dan wat je ziet. Zij zoomt in op de vorm 
zodat de bladeren, bloesems worden herleid tot 
celvormige structuren, waarmee zij verwijst naar 
groei, evolutie.

 17a  Milly Noz� schilderkunst
Veldovenweg 12, 3010 Kessel-Lo
016 35 64 15
Haar variaties in kleur, techniek, compositie 
en onderwerp getuigen van een onderzoekende 
geest. De beelden zijn gemakkelijk genoeg her-
kenbaar, maar erachter gaat een wereld van in-
teressante gedachten schuil. Schilderijen moeten 
van haar meer representeren dan er op het eerste 
gezicht getoond wordt.

 24  Ine Lam�m�ers� schilderkunst
Holsbeeksestweg 87, 3010 Kessel-Lo
0486 38 28 36, www.inelammers.be
Ine is een gepassioneerd schilder met een geheel 
eigen beeldtaal. Spanning en energie worden 
omgezet in krachtige composities. Soms zijn de 
werken intiem verenigd door onderwerp of kleu-
renpalet. Soms herkenbaar, op andere momenten 
zien we creaties van het ongenoemde. Welkom in 
haar schemerzone.

 9h  Tjerrie Verhellen ruimtelijk werk
Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
016 49 02 19, www.griphonarts.be
Tjerrie werkt vooral vauit de getijden eb en 
vloed, steeds terugkerende emoties. Zijn ‘Tonnta’, 
Gaelic voor ‘golven’, worden uit steen gehouwen, 
in koperplaat gedreven of geduldig opgebouwd 
uit honderden houten latjes. Hij heeft voorliefde 
en respect voor gerecupereerd materiaal.

 5  Dieltjens�-Verbeeck  beeldhouw- & schilderkunst
Minderbroedersstraat 50, 3000 Leuven
0475 74 66 00, www.antoon.be
Sinds kort heeft het kunstenaarskoppel, Antoon 
Verbeeck en Ann Dieltjens een nieuwe atelier 
en exporuimte ingericht, het anatomisch the-
ater aan de kruidtuin in Leuven. In deze spec-
taculaire ruimte tonen ze hun werk tijdens de 
Kunstroute: schilderijen, tekeningen, sculpturen 
en installaties.

 1  Naus�ika Raes�  keramiek
Noormannenstraat 42, 3000 Leuven
016 29 40 37, www.nausika.be
Ze laat zich kennen. Haar gevoel voor schoon-
heid en detail zie je in elke beweging en in elke 
kleurschakering. Haar inspiratiebron? De blijd-
schap en de hoop die ze vindt in haar leven. Ze 
groeide in haar werk en, omgekeerd, legde elke 
kronkel van haar weg vast. Zo is Nausika nu 
eenmaal.

 6  Jan Vander Els�t  keramiek
Redingenstr. 31, Leuven, 016 20 62 41 
users.pandora.be/keramiek.janvanderelst
Jan Vander Elst maakt reportages in keramiek: 
Dingle Way, the Lakes, Newcastle, Brugge, 
Brussel, Leuven… beeldmateriaal overgezet op 
keramiektegels. Die tegels hangen in even zoveel 
lokale kunstgalerijen. De tegel hiernaast geeft 
een zicht op een Leuvense brouwerij.

 26  Dirk Boulanger schilderijen, tafels, collages
Rotselaarpad 34, 3220 Holsbeek
016 44 97 30, www.dirkboulanger.be
Dirk Boulanger (°1965) schildert expressionisti-
sche figuren in olieverf op paneel. Als vormgever 
ontwerpt hij eigenzinnige tafels en wandpanelen 
met een wervelend patroon van letters, tekens, 
woorden en citaten.

 12  Jaak De Koninck schilderkunst
Ravenstraat 102, 3000 Leuven
0476 44 95 74, www.jaakdekoninck.be
Jaak De Koninck’s werk omschrijven: “Kritische 
nostalgie”. Een kijk in de geest van een kun-
stenaar die ons een droomwereld voorspiegelt. 
Gestileerde figuren, hostessen, paaldanseressen... 
allemaal acteurs in een imaginaire wereld.

 2  Paul Mariën  schilderkunst
Brouwersstraat 127, 3000 Leuven
016 20 67 78, www.paulmarien.com
Paul Mariën is gepensioneerd leraar van de aca-
demie te Leuven. Vaststelling: de wereld is een 
chaos. Zijn streven is een poging evenwicht en 
harmonie te herstellen, bewust maar ook intuï-
tief. Ordening met volumes, vlakken, meetkun-
dige vormen, interactie tussen kleuren, ruimte-
scheppende lichtwaarden.

 21  Arne Reynaert (REIN-ART)  schilderkunst & meer
Gemeentestraat 94, 3010 Kessel-Lo
0498 82 66 64, www.rein-art.be
Schilderijen, woorden, geuren en klanken wor-
den poëtische composities waarin compromissen 
in vraag gesteld en ondergraven worden. Alles 
bestaat: de beleving is slechts een keuze, een ma-
nier van kijken. Filosofie en psychologie in pak-
kende, frisse beelden! Zoals elk jaar: een volledig 
nieuwe collectie.

 7  Luc Huys�m�an schilderkunst
Waverse Baan 95 (St. Lambertusschool), 
3001 Heverlee, 0486 84 11 20
Sinds 2000 maakt Luc Huysman houtskoolteke-
ningen van industriële gebieden, landschappen 
e.d. Deze onderwerpen dienen om een specifieke 
sfeer en beleving op te roepen. Hij ontdoet de 
beelden van eventuele karakteristieke plaatsge-
bonden eigenschappen en laat ze a.h.w. leeg.

 29  Grapes� of Art /Bereklauw  multimedia, performance
Bieststraat 100, 3020 Herent
016 47 36 43, www.grapesofart.org
Ilse Derden en Arnout Camerlinckx van Grapes of 
art en de vrije artistieke gemeenschap Bereklauw 
organiseerden met dichter Dirk Vekemans in 
2008 het eerste Klebnikov Carnaval. Op het in-
drukwekkende terrein van de Bereklauw zie je 
kortfilms over het Klebnikov Carnaval, fotografie 
en performances.

1 km

Op zaterdag 25 en zondag 26 april vindt de vierde editie 
plaats van ‘Kunstroute-Leuven’. 40 Leuvense kunstenaars uit 
verschillende beeldende disciplines zetten hun atelier voor u 
open. Editie 2009 telt 15 nieuwe artiesten. 

Kunstroute-Leuven biedt je een unieke kans om de werkom-
geving van kunstenaars te verkennen. Ontdek hun creaties, 
inspiratiebronnen, technieken, sfeer en werkproces. En aar-
zel vooral niet om vragen te stellen: het gaat in de eerste 
plaats om een ontmoeting tussen kunstenaar en publiek.

Aan de hand van het plan kan je een route uitstippelen langs 
de ateliers van je keuze. Je bezoekt zoveel kunstenaars als 
je maar wil in de volgorde die jou het beste uitkomt. Laat je 
inspireren, kijk en geniet. En wie weet… misschien neem je 
wel het kunstwerk van je dromen mee naar huis!

Openingsuren: 10-18u.   De toegang is gratis.

 27  Katelijne Laroy schilderkunst
Gebroeders Tassetstraat 106, 
3018 Wijgmaal, 016 44 62 21
Zij werkt figuratief uit haar fascinatie voor het 
artificiële, de subjectieve schoon- of lelijkheid 
van banale beelden in onze alledaagse omgeving. 
De werken lijken gestolde beelden van de leegte. 
Zij is leraar schilderkunst aan het SLAC en werd 
in 2008 geselecteerd voor de Canvascollectie in 
Bozar.

 11  Bart Duriez� fotografische kunst
L. Melsensstraat 20/0201, 3000 Leuven
www.myspace.com/duriezbart
0496 10 66 19
Rode draad doorheen het werk van Bart zijn de 
moeilijkheden die mensen ervaren in hun pogin-
gen om samen te leven met zichzelf en anderen. 
Zijn werk wordt gekenmerkt door een strak mi-
nimalisme en een vleugje modernisme. Met vette 
knipogen naar pop-art, rockmuziek en film.

Meer info op www.kunstroute-leuven.be
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extra: ‘Kunstroute-Leuven ontspoort!’
Extra dit jaar is het initiatief Kunstroute-Leuven ontspoort! 
Van 26 maart tot 26 april kan je de artistieke ingrepen 
die de kunstenaars deden in ruim 40 cafés van de Oude 
Markt in Leuven bewonderen. Niet-evidente locaties zijn de 
uitdaging geworden die resulteerde in buitensporig werk. 
Voor de meerwaardezoeker worden van 28 maart tot 19 april 
elk weekend (za. & zo. 16u.) geleide bezoeken georganiseerd 
langs een selectie cafés, zodat je niet op eigen houtje een kunst-
kroegentocht moet ondernemen (reservaties: In&Uit Leuven,  
tel. 016 20 30 20, www.uitinleuven.be). De lijst met deel-
nemende horecazaken vind je op de ommezijde van deze 
folder. 

 19  Pieter Vers�traete plastische kunst
L. Beosierlaan 27, 3010 Kessel-Lo
0494 82 44 60
Aan de hand van concrete materialen zoals elas-
tiekjes, nagels, lucifers en eierschalen creëert hij 
een wereld waarin de licht-heid van het bestaan 
op het spel wordt gezet. De inzet van zijn werk 
is de exploratie van algemene thema’s zoals tijd, 
ruimte, licht en de relatie met de/het ander(e).

 10  Chris�tiane Zeghers� keramiek
Vesaliusstraat 47A, 3000 Leuven
016 22 72 71, www.keramiekcz.be
Christiane Zeghers draait en vormt haar werk 
met de hand en bakt het voorzien van eigen gla-
zuren op 1290° tot dicht steengoed en porselein. 
Een nieuwe trend is de in beperkte oplage ver-
vaardigde lijn ”Flower Power” met kleurig en uit-
bundig handgepenseelde decoraties op schalen, 
kommen en unica.
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