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— Kunstenaar Hugo Heyrman positioneert zich binnen de
kunstwereld op een uniek niveau. Wanneer we zijn kunstenaarschap van ruim veertig jaar overzien, worden we geconfronteerd met een oeuvre dat bestendig een pioniersfunctie vervulde. Te beginnen vanaf de jaren zestig, wanneer hij
samen met Panamarenko performances, acties en conceptuele kunst introduceerde. Het waren, trendsettend voor
die tijd, artistieke projecten (voor een autovrije binnenstad
bijvoorbeeld) die kaderden in ecologische kritiek. Of wanneer hij begin jaren zeventig de toon aangaf met videokunst.
Sommigen zullen zijn naam verbinden aan de eerste digitale experimenten in kunstland, en misschien zelfs niet
weten dat hij zich in al deze diverse media toch als schilder
blijft beschouwen. Zelfs in zijn schilderspalet van het eerste
uur herkennen we die filmische zoomfunctie, waarmee een
hele generatie Vlaamse schilders in de jaren negentig school
heeft gemaakt. En wanneer hij vandaag zowel in de academische wereld met scherpe analyses over synesthesie, als in
het booming alternatieve webwereldje van jonge digitale
kunstenaars wereldfaam geniet, zal niemand daarachter die
altijd aanwezige schildersintuïtie vermoeden.
Vanuit een transparant artistiek denken bespeelt hij consequent de mogelijkheden van diverse media om steeds
opnieuw gestalte te geven aan wat de essentie is van representatie: de abstractie van elke representatie. Deze publicatie geeft inzicht in de ontwikkeling van een artistieke visie.
Het oeuvre van Dr. Hugo Heyrman maakt een statement
over de poëtica van de schilderkunst, over een waarnemend
denken en over het in vraag stellen van de waarheid van
beelden.
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Joannes Késenne

De tentoonstelling City Life & Body Language
van Dr. Hugo Heyrman wordt geopend op zaterdag
15 november van 16.00u. tot 22.00u. Inleiding en
boekpresentatie door Joannes Késenne om 18.00u.
De tentoonstelling loopt van 16 november 2008 tot en met
1 februari 2009. De galerie is gesloten op 25-26-27 december.

Er is een bibliofiele editie
op 30 exemplaren, door
Heyrman genummerd en
gesigneerd, met een door
hem ontworpen foedraal
en een map met 1 origineel
schilderij op papier.

City Life & Body Language
De werken uit de cyclus Stadsleven & Lichaamstaal maken
het spanningsveld tussen ervaring en verbeelding zichtbaar.
Dr. Hugo transformeert visuele ervaringen van atmosfeer,
licht en donker, kleur en tijd, in statements over schilderkunst. Het geschilderde beeld vindt de wereld voor je uit.
De schilderijen gaan over de ontdekking van het onbekende
in het bekende, over hoe betekenis wordt gecreëerd. Een
centraal thema bij Heyrman is zijn existentiële betrokkenheid bij de fragiliteit van de hedendaagse leefwereld: de stad
en straat als vorm van samenleving. Door het visuele en
het conceptuele als een interactief proces dichter bij elkaar
te brengen, vormt het oeuvre van Heyrman een unieke bijdrage aan de schilderkunst en het avontuur van de kunst.
www.doctorhugo.org
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Dr• Hugo Heyrman
Dr. Hugo Heyrman / Monografie
Uitgeverij Snoeck in samenwerking met
de vrienden van de Zwarte Panter
Auteur: Joannes Késenne – docent phl
Tweetalige uitgave Nederlands en Engels
isbn: 978-90-5349-685-5
208 pagina’s, 200 illustraties in kleur
Afmetingen: 240 x 300 mm. Harde kaft
€ 45,00

Prijs
— Vanaf het verschijnen: € 45,00
— Bij voorintekening: € 40,00 (tot 30 november 2008)
— Bibliofiele editie: € 750,00
Port- en verpakkingskosten: 1 ex.: € 5,00 – 2 ex.: € 7,00
Ik stort het bedrag van €
op rekeningnummer 068–2009527–05
met vermelding Kunstboek Hugo Heyrman
Ik zal het boek afhalen in Galerie De Zwarte Panter
Ik wens het boek thuis toegezonden te krijgen
Ik wens een factuur
btw nr
Handtekening

Het boek kan besteld worden met bijgevoegde bestelkaart.
Voor de bibliofiele uitgave, gelieve contact op te nemen
met Adriaan Raemdonck, Galerie De Zwarte Panter.
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