
TENTOONSTELLING

Panta Rhei
Helena Schepens

May Oostvogels

Jaak Hillen

Opening op zaterdag 9 april 2022 om 10 uur,
met een muzikale bijdrage van accordeoniste 
Sara Salvérius om 11 uur.

Open op
  9 - 10 april van 10 tot 18 uur
  16 - 17 - 18 april van 10 tot 18 uur
  23 - 24 april van 10 tot 18 uur
  (en op afspraak tijdens de week)
Plaats 

  artObe+

  Heihoef 3, unit 2
  B - 2275 Wechelderzande

Voor het bijwonen van het concert vragen we 10 euro,
aanmelden is wenselijk via mail@artobe.eu, tel. +32 (0)14 88 33 43.



 Helena Schepens
In Helena’s werk heerst een spel van lichtinval en schaduw. Het brengt verrassend werk voort van een poëtische kwaliteit en toont een prachtige mix van concept en vakmanschap. 
Vaak komen de thema’s waar Helena rond werkt voort uit observatie van de natuur, zoals grafische aftekeningen gevormd door takken en gebladerte of prachtige microscopische organismes die in het 
water leven, diatomeeën of kiezelwieren geheten. Deze wonderlijke patronen vormen een onuitputtelijke bron van inspiratie voor haar werk. 
Als zilversmid boeit haar het proces: het meditatieve smeden van een driedimensionaal volume uit een vlakke zilverplaat, waarbij ze de vorm onder haar handen voelt ontstaan. Dan, in het magische 
moment van het openwerken van het oppervlak, komt het massieve object tot leven en krijgt het een ragfijn karakter. Door het wegnemen van materiaal voegt ze in werkelijkheid iets aan het object 
toe: het oppervlak wordt ingenomen door een levendig patroon. 
Het effect van de opengewerkte patronen in haar zilver- en staalwerk verbindt zich niet enkel tot het object zelf maar werkt door tot daarbuiten, een tekening creërend onder of achter het object.       
Zo tonen zowel het beeld als de schaduw ervan zich als twee gelijkwaardige componenten. 
Met de aandacht voor transparantie die zo karakteristiek is voor haar zilverwerk richt Helena zich op de beleving van een ‘tussentijd’: de pauze tussen een in- en uitademing, de stilte tussen twee    
muzieknoten, de ruimte tussen twee gedachten.

Biografie

Helena Schepens (° 1981) studeerde edelsmeden aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (2000-2004) en aan het Royal College of Art te Londen (2004-2006). 
Terug in Antwerpen startte zij in 2007 haar eigen atelier en neemt ze sindsdien regelmatig deel aan tentoonstellingen, beurzen en wedstrijden in binnen- en buitenland. 
Helena ontving de Kunstprijs Antwerpen-Voorkempen voor Zilversmeden van Rotary International (2004) en de Goldsmith’s Company Award voor zilversmeden (2006). Ze nam deel aan de 15e, 17e 
en 19e rondreizende Zilvertriennale (Hanau), toonde haar werk op de European Prize for Applied Arts in Mons (BeCraft, 2015 en 2018), werd finaliste in de Loewe Craft Prize te Madrid (2017) waar-
voor ze het jaar daarop werd uitgenodigd als jurylid, en werd geselecteerd voor deelname aan de tentoonstelling ‘Best of Europe’ tijdens het event Homo Faber 2018 in Venetië.
Helena kreeg in 2007 de ‘Sterckshofopdracht’ voor het zilvermuseum Sterckshof in Antwerpen, zorgde voor het ontwerp en de uitvoering van de Henry van de Velde Awards (2009-2013), maakte een 
kelk en pateen voor de Christengemeenschap West-Brabant (2017) en een reliekschrijn voor Abdij van Park te Heverlee (2021).
Recent bracht prinses Lea van België een boek uit (‘Métiers d’Art’, L’Eventail editions) n.a.v. een bezoek aan verscheidene kunstenaars-ateliers in België, waarin Helena’s werk werd opgenomen.

www.helenaschepens.com
info@helenaschepens.com
0499 62 58 98



 May Oostvogels
In het werk van May is duidelijk het meditatieve aanwezig. Ze heeft een vermoeden van werkzame elementaire krachten in het materiaal en probeert het onbewust geheugen van de materie te vangen 
in zielebelevenissen.
Haar vormgeven zou je eerder elementair kunnen noemen en het scheppen zelf is haar leermeester.
May probeert haar drang tot creatie te kanaliseren door het essentiële in de materie zelf te laten spreken. Iedere handeling is belangrijk met welk materiaal ook: het potlood, de verfkwast, de        
boormachine….
De niet controle, de omweg, het onaffe, schijnbare toevalligheden worden bewust of onbewust ingezet.
Niet alle werk is zo vanuit de buik of onbewust gegroeid, soms zijn haar werken ontstaan vanuit een weloverwogen plan. Hier treedt dan het logische of meer het wiskundige op de voorgrond, hand in 
hand gaande met een verhoogde gevoeligheid en aandacht voor de stof. Een schijnbare contradictie: vanuit een weloverwogen sobere compositie geeft ze de gebruikte materialen een maximaal plat-
form voor communicatie.

Biografie

May Oostvogels (° 1960) studeerde van 1987 tot 1990 schilderkunst aan de Alanus university of Art and Social Sciences, Alfter bei Bonn (D) begon daarna als zelfstandig beeldend kunstenares en 
docente. Na de val van de muur in 1990 deed ze een 5 weken durende uitwisseling met de academie van Yerevan, Armenië. Ze bouwde een atelier te Lille (B). In 2002 kreeg ze een kunstopdracht 
van het bedrijf Van Hoecke NV in het Claire Bataille en Paul Ibens gebouw te Sint-Niklaas. Ze stelde tentoon in Duitsland onder andere in het gerechtsgebouw in Bonn. In Polen in Galerii Miejskiej 
Arsenal in Poznan en in Nederland en België. In 2009 was er de tentoonstelling “ MATER” in CC. De Werft te Geel. In 2012 opende ze samen met Jaak Hillen een eigen exporuimte artObe+, UNIT 2 
te Wechelderzande. In 2016 had ze een individuele tentoonstelling ” Criatura” in de Sint Amanduskapel Campo Santo, Sint Amandsberg bij Gent. En in dat jaar was ze kunstenaar van de maand in de 
Zebrastraat te Gent. Ze stelde tentoon In den bouw te Kalken (B). En vanaf 2017 had ze meerdere groepstentoonstellingen, installaties en publicaties in galerie S&H De Buck te Gent. In 2020 was er 
een deelname aan het kunstproject END bij de Empirical nonsense Gallery in New York.

www.oostvogels.net
may@oostvogels.net
014 88 33 43



 Jaak Hillen
Reeds in het begin van zijn loopbaan als kunstenaar raakte Jaak Hillen gefascineerd door processen in de kunst. Waar hij oorspronkelijk uit grote en robuuste stenen monumentale beelden creëer-
de, laat hij zich nu in op gevoeligere processen die aan hout ten grondslag liggen. “Processen in hout”, is sinds een vijftiental jaren zijn hoofdthema. Hierbij is de vraag naar “wat is leven?” niet weg te 
denken. Hout is het product van een levendig proces, anders als steen. Groeien, vormen laten ontstaan, sterven, rot worden, vergaan, verbranden, … het hoort er allemaal bij. Hierop laat Jaak Hillen 
zich drijven om tot nieuwe creaties te komen. Hij creëert zoals de natuur, niet naar de natuur en tilt het materiaal boven zichzelf uit, naar een ander stadium, wat het van zich uit niet had kunnen              
realiseren. Het materiaal vermenselijkt zonder figuratief te worden daarbij balancerend op grenzen tussen leven en dood, ontstaan en vergaan, destructie en weer heel worden, beweging en stilstand, 
licht en donker, … De laatste jaren kwam daar bladgoud bij wat een alchemistische polariteit vormt met verkoolde binnenruimten.
Om het vergaan nog extra te vangen werden een aantal houten beelden die terug in de natuur aan het opgaan waren, in brons afgegoten. Daarmee trad er een stolling op en werd het proces als het 
ware vereeuwigd.

Biografie

° 1959
Studie beeldhouwen aan de Alanus University te Alfter (D) (1987 - 1990), studie beeldhouwen aan de “KASK” te Gent (1990 - 1991), studie aan het “Hoger Instituut voor Schone Kunsten” te Antwer-
pen (1996 - 1997). Zelfstandig kunstenaar en docent aan verschillende instituten sinds 1990, medeoprichter van artObe in 1997 te Lille. Boekpublicaties: ‘Creatieprocessen’ in 2012, ‘Wegen van Wil’ in 
2017, opname in ‘Kunst in België na 1975’ door Florent Bex in 2001.
Diverse (groeps)tentoonstellingen en symposia sinds 1990 waaronder in de laatste jaren: Sculpt-en Sologne - wood sculpture symposium in Chaumont sur Tharonne (Fr), Landed - international 
land-art project in samenwerking met de gemeente Beerse (BE) samen met 9 andere kunstenaars, groepstentoonstelling in galerij Capazza in Vernay (FR), groepstentoonstelling Depot Deluxe in 
Hemiksem (BE), participatie “Kunstroute Open Stal” in Olderberknoop (NL), kunstproject END bij de Empirical nonsense Gallery in New York, tentoonstelling galerij Art-Forum te Antwerpen, 
tentoonstelling galerij Smashing Colors te Goirle (NL), Kunst und Raum: Art project Weckelweiler (D) in samenwerking met de Alanus University Alfter, groepstentoonstelling - dertien Kempense 
kunstenaars stellen vanaf 1 oktober 2021 werken tentoon in het Taxandriamuseum te Turnhout.
Opening eigen expositieruimte, UNIT 2, in Wechelderzande samen met May Oostvogels in 2012.

www.hillen.be
jaak@hillen.be
014 88 33 43


