
	  

  
Persbericht	  

	  
Dialoog	  tussen	  vormgeving	  en	  kunst	  

	  

Een	  uniek	  event	  bij	  de	  openlegging	  van	  de	  Demer	  	  
	  

Van	  zaterdag	  3	  september	  tot	  en	  met	  zondag	  25	  september	  loopt	  het	  eerste	  
event	  van	  “Occasionele	  Ontmoetingen”	  met	  een	  40-‐tal	  kunstenaars.	  In	  een	  
historisch	  pand	  aan	  de	  Demer	  in	  Diest	  komen	  kunst	  en	  design	  samen.	  	  
	  	  	  
Kunst	  én	  design	  in	  een	  historisch	  pand	  in	  de	  Schaffensestraat	  in	  Diest	  
140	  jaar	  nadat	  het	  gebouwd	  werd	  aan	  de	  Demeroever	  is	  deze	  geklasseerde	  woning	  het	  
tijdelijke	  decor	  voor	  een	  ambitieuze	  tentoonstelling.	  De	  renovatie	  van	  het	  pand	  gebeurt	  
volgens	  de	  regels	  van	  de	  monumentenzorg	  en	  is	  nog	  lang	  niet	  beëindigd,	  maar	  toch	  krijgt	  de	  
bezoeker	  op	  dit	  ogenblik	  al	  een	  indruk	  van	  de	  grandeur	  van	  weleer.	  De	  inkompoort,	  de	  
indrukwekkende	  traphal	  en	  de	  rijkelijke	  interieurs	  krijgen	  stilaan	  terug	  vorm.	  Dit	  huis	  stelt	  
zijn	  kamers	  en	  tuin	  open	  voor	  deze	  tijdelijke	  tentoonstelling.	  “Occasionele	  Ontmoetingen”	  
presenteert	  hier	  een	  40-‐tal	  kunstenaars	  en	  designers	  die	  er	  samen	  hun	  creaties	  tonen.	  
“Occasionele	  Ontmoetingen”	  kiest	  bewust	  om	  de	  werken	  te	  presenteren	  in	  een	  
woonomgeving,	  in	  tegenstelling	  tot	  hun	  vertrouwde	  gebruikelijke	  habitat	  van	  musea	  en	  
galerieën.	  	  
	  
Kunstenaars	  buiten	  het	  gangbare	  denkpatroon	  	  
“Occasionele	  Ontmoetingen”	  presenteert	  zowel	  jonge	  als	  gevestigde	  kunstenaars	  en	  
designers	  uit	  binnen-‐	  en	  buitenland.	  Wat	  ze	  gemeen	  hebben	  is	  dat	  hun	  zoektocht	  zich	  net	  
buiten	  de	  klassieke	  grenzen	  van	  hun	  discipline	  bevindt,	  ofwel	  net	  binnen	  die	  grenzen,	  maar	  
dan	  wel	  op	  een	  vernieuwende	  manier.	  	  Dit	  resulteert	  in	  creaties	  die	  door	  hun	  
onconventioneel	  karakter	  vernieuwend	  en	  prikkelend	  werken.	  Ze	  bespelen	  het	  
verwachtingspatroon	  van	  de	  kijker.	  Wie	  deze	  tentoonstelling	  bezoekt	  mag	  mee	  genieten	  
van	  het	  proces	  dat	  creativiteit	  heet.	  	  
	  
Een	  kleine	  greep	  uit	  het	  aanbod	  
Maarten	  De	  Ceulaer,	  in	  2012	  nog	  goed	  voor	  de	  Henry	  Van	  De	  Velde	  Award	  voor	  jong	  talent,	  
presenteert	  er	  onder	  andere	  zijn	  nieuwste	  lichtobject	  “Sundial	  Chandelier	  V1”.	  	  
Een	  kroonluchter	  waarvan	  de	  aluminium	  schijven	  als	  planeten	  door	  de	  ruimte	  zweven	  
terwijl	  de	  gloed	  van	  het	  licht	  ze	  bolvormig	  doet	  lijken.	  	  
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OS∆OOS,	  AZ	  Awards	  finalist	  2016,	  toont	  onder	  meer	  hun	  nieuwste	  “Mono-‐light”.	  Deze	  
Nederlandse	  design	  studio	  zoekt	  altijd	  naar	  een	  evenwicht	  tussen	  vorm,	  materiaal	  en	  hun	  
verhouding	  tot	  de	  leefomgeving	  en	  de	  gebruiker.	  	  “Mono-‐light”	  is	  een	  flexibele	  
lichtinstallatie	  die	  bestaat	  uit	  verschillende	  onderdelen	  en	  lichtpunten	  die	  toch	  één	  geheel	  
vormen.	  
Warner	  Berckmans	  verwerkt	  uitsluitend	  ultramarijnblauw	  glas	  in	  zijn	  kunstwerken.	  
Via	  reflecties	  en	  transparantie	  van	  het	  glas	  bouwt	  de	  kunstenaar	  een	  relatie	  op	  met	  de	  
omgeving	  en	  met	  de	  toeschouwer.	  Beeld,	  ruimte	  en	  toeschouwer	  vormen	  een	  
driehoeksverhouding	  waar	  de	  kijker	  zijn	  plaats	  kan	  kiezen.	  Een	  uitgepuurde	  beleving	  die	  
pakkend	  is.	  
Stefan	  Peters,	  vaste	  waarde	  in	  de	  Hendrik	  Van	  De	  Weghe	  Gallery	  in	  Antwerpen,	  toont	  onder	  
meer	  het	  werk	  “untitled”	  uit	  de	  reeks	  “Chronicles”,	  waarin	  hij	  de	  link	  maakt	  tussen	  
landschap	  en	  de	  menselijke	  psyche.	  
Nynke	  Koster	  die	  op	  dit	  ogenblik	  een	  monumentale	  installatie	  toont	  in	  het	  Nederlandse	  
Paleis	  Soestdijk,	  verrast	  met	  o.a.	  “Element	  of	  Time”	  dat	  zich	  richt	  op	  architectonische	  
fragmenten	  van	  tijd.	  Zij	  doet	  de	  bezoeker	  op	  een	  nieuwe	  manier	  naar	  het	  verleden	  kijken.	  
Culinaire	  kunst	  komt	  aan	  bod	  in	  échte	  pralines	  ,”Chocolate	  Rocks”	  van	  Michal	  Avraham	  en	  
Borch	  Socher.	  
	  

De	  gezellige	  tuinbar	  “Pass	  The	  Pepper”	  zorgt	  voor	  fijne	  hapjes	  en	  cocktails.	  
	  
De	  initiatiefnemers	  
Occasionele	  ontmoetingen	  is	  het	  gezamenlijke	  project	  van	  Marie	  Droogmans,	  master	  in	  de	  
audiovisuele	  kunsten	  en	  cultuurmanagement	  en	  Elke	  Patteet,	  master	  in	  
binnenhuisarchitectuur.	  Deze	  twee	  dynamische	  vrouwen	  geloven	  in	  de	  kruisbestuiving	  
tussen	  hedendaagse	  kunst	  en	  design	  en	  willen	  dit	  met	  een	  breed	  publiek	  delen.	  	  
	  

*	  	  	  	  	  	  	  *	  	  	  	  	  	  	  *	  	  	  	  	  	  	  *	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  augustus	  2016	  

Praktisch	  
Historisch	  pand,	  Schaffensestraat	  54	  in	  Diest	  
Openingstijden	  :	  	  
Opening	  op	  zaterdag	  3	  september	  om	  19	  u.	  
vrijdag	  9,	  16	  en	  23	  september	  van	  13	  u.	  tot	  20.30	  u.	  
zaterdag	  10,	  17	  en	  24	  september	  van	  13	  u.	  tot	  18	  u.	  
zondag	  11,	  18	  en	  25	  september	  van	  13	  u.	  tot	  18	  u.	  
	  
Foto’s	  	  
hierna	  een	  selectie	  en	  jpg-‐formaat	  als	  bijlage	  in	  de	  mail	  	  
	  
Voor	  nadere	  inlichtingen:	  
Marie-‐Ange	  Dhondt	  
Persrelaties	  voor	  Occasionele	  Ontmoetingen	  
+32(0)499/97.65.47	  
marieange.dhondt@madocks.be	  
www.occasioneleontmoetingen.com	  
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Maarten	  De	  Ceulaer	  	  
„Sundial	  Chandelier	  V1”	  	  
	  

	  
	  
	  
Warner	  Berckmans	  	  
„Vague"   
 
 
 
 

Elke	  Patteet	  (links),	  en	  Marie	  
Droogmans	  (rechts),	  initiatiefnemers	  
van	  “Occasionele	  Ontmoetingen”	  
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OS∆OOS	  	  
„Mono-light"   

 
 
Stefan	  Peters	  	  
„Untitled“	  uit	  de	  reeks	  „Chronicles”  

 
 
Nynke	  Koster	  	  
„Element of Time"   

 
 
Michal	  Avraham	  en	  Borch	  Socher	  
„Chocolate Rocks"  
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Historisch	  herenhuis	  (in	  renovatie)	  in	  
grote	  stadstuin	  aan	  de	  oever	  van	  de	  
Demer,	  Schaffensestraat	  52,	  Diest.	  
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