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De tentoonstelling 'Inside the image' 
omvat meer dan veertig schilderijen, 
waaronder zestien werken op papier. 
 
“Wat me fascineert zijn de nuances, 
intonaties en modulaties tussen het 
unieke (subjectieve) en het 
algemene (objectieve), het 
spanningsveld tussen de interne en 
externe wereld. Ik schilder de 
interactie tussen de dingen.“ 
 
De intensivering van de blik 
Met zijn werk verkent Dr. Hugo 
Heyrman de fysieke, visuele en 
conceptuele grenzen van het beeld. 
Sinds de jaren '60 heeft hij zich 
ontwikkeld als een van de belangrijkste 
schilders van zijn generatie. Zijn 
artistieke verwezenlijkingen zijn 
gebaseerd op reeksen schilderijen 
waaronder 'De Waarneming 

Waarnemen' (1975), 'A Vision is finer 
than a View' (1986), 'Cinematic' (2003) 
en 'Stadsleven & Lichaamstaal' (2008). 
Een centraal concept in zijn werk is het 
verschijnen en verdwijnen van de 
beelden; de temporaliteit van 
atmosfeer, perspectief, reflecties, 
schaduwen en sporen. Een ander 
terugkerend thema is de fragiliteit van 
het moderne leven, waarbij de 
lichaamstaal van menselijke emoties 
worden gesitueerd tegen een 
achtergrond van veranderende 
stedelijke existentie. 
 
Beelden van beelden 
Sommige schilderijen zijn fragmenten 
uit andere schilderijen, zoals 
bijvoorbeeld 'Visibility #1' en 'Visibility 
#2', beide zijn details uit het groter 
werk 'Snow Gaze' (2010). Heyrman 
zegt, “De act van het schilderen leidt 
me naar andere dimensies binnenin het 
beeld, het opent nieuwe 
verbeeldingsrijke betekenissen.“ In de 
tentoonstelling ervaren we deze 
intensies vertaald naar materie, vorm, 
kleur, licht en transparantie. De 
kunstenaar neemt je mee op een 
psychogeografische reis en maakt je 
bewust van het feit dat in het ervaren 
van een kleine wereld je de hele wereld 
kunt ontdekken.  
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