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Een greep uit de getoonde kunstwerken tijdens de expositie 

Bella Ciao- ZLDR luchtfabriek – Heusden-Zolder 

21 november- 12 december 2021 

 

 

 

Rosa Verloop  

Bella Ciao 

Sculptuur in mixed media 

 

Tussen de machines van de vroegere persluchtcentrale plaatst Rosa  

een levensgroot beeld dat vooroordelen rond schoonheid in vraag stelt.  
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Eddy De Buf 

This must be Belgium 

Installatie in mixed media 

 

 

De Belgische vlag sleept over de vloer en bakent een gebied af. 

Waar staat België voor in de ogen van de toeschouwers? 

Het draaien van de vlag verwijst naar het vendelzwaaien.  

Symbolisch werd vendelzwaaien gezien als een gebed tussen goede en kwade krachten.  

De connotatie is veranderd en werd een symbool van macht en nationalisme.  
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Christina Mignolet 

Lost in memories 

Olie op doek 
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Lafleur & Bogaert 

Revolutions per Minute 

Installatie in mixed media 

 

Het kunstenaarsduo Tom Bogaert (Rome) en Michel Lafleur (Haïti) tonen een nieuwe sculpturale 
toerenteller om het aantal (contra) revoluties te meten die Haïti heeft gekend sinds de 
Slavenopstand van 1791-1804, inclusief de opstand die plaatsvond tijdens de derde Ghetto 
Biënnale in 2019. RPM staat voor omwentelingen per minuut. Lafleur & Bogaert werken met 
autoonderdelen, toerentellers en windsnelheidsmeters en presenteren hun toerenteller op een 
handgeschilderd dashboard met bijbehorende symbolen die de verhalen achter de revoluties 
vertegenwoordigen.  

Dit werk is geselecteerd voor Documenta Fifteen/2022 in Kassel. 
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Bart Heijlen 

Eros and Thanatos 

Houtskool op papier 

 

Bart tekent de mens als een vergankelijke bries die de aarde beroert. 
Vluchtig, maar altijd verfrissend. 

Zijn potlood vereeuwigt onze kwetsbaarheid in al zijn schoonheid. 
 

Naast houtskooltekeningen toont Bart ook de installatie Decompression Blues.  
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Pedro Piet 

Tales & Tiles, object 59 

In situ installatie 

 

Als een ware boekchirurg versnijdt de kunstenaar de boeken,  
versnippert ze letterlijk en figuurlijk uit hun verband en vormt ze zo tot nieuwe verhalen. 

 
De tales gevat in een kleurrijk tegeltapijt en in fleurige opééngestapelde verhalenbundels 

krijgen een nieuw leven telkens de toeschouwer zijn fantasie laat spreken. 
 
 

 



Bijlage bij perstekst expositie Artikel 27- 2021. 
 

7 
 

 

 

Eddie Symkens 

Bella Ciao 

Sculptuur in keramiek 

 

Waar taal haar reikwijdte verliest, rest ons het beeld, de metafoor, het gedicht.                                    

De sculpturale kracht moet genoeg zijn als appel aan de kijker, de ziener.                                   

Wanneer de laatste hand aan het beeld is gelegd, stopt mijn werk als beeldend kunstenaar. 

Hier begint de perceptie, de keuzevrijheid van de toeschouwer. 
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Jeroen Meijs 

Wreck 

Sculptuur in hout 

 

Jeroen zoekt naar het wezen van de dingen om door te dringen tot de kern van waarnemingen. 
Hoe komt het dat de sterke zintuiglijke waarnemingen van kinderen vaak vervlakken naarmate ze 

ouder worden? 
Hoe kan de intensivering van ons waarnemingsvermogen steeds weer op scherp gesteld worden? 

 
Op deze en andere vragen probeert de kunstenaar een antwoord te vinden door mensen te 

confronteren met beelden die niet direct passen in hun comfortzone. 
 

Hij schiet met zijn beelden voortdurend deukjes in de zekerheden waaraan mensen hun houvast 
ontlenen. 

 


