
Kleine stillevens of stadszichten in felle warme kleuren: in alle eenvoud barsten de 
schilderijen van Isabelle Le Tutour (°1997, Antwerpen) van de energie. Opgebouwd 
uit strakke vlakken lijken haar onderwerpen wel geschilderde collages tegen een 
monochrome vlakke achtergrond. Isabelle heeft een voorliefde voor alledaagse 
voorwerpen: kommetjes, een koffiepot, kamerplanten, een fles wijn en glazen … 
Kunstliefhebbers denken spontaan aan Morandi. Al is de sfeer bij Le Tutour van 
totaal andere aard. Het is een uitbundige viering van het alledaagse leven.

@isabelle.le.tutour

Met steevast een spuitbus in de aanslag creëert Lindert Steegen (°1997, Hoelbeek) 
kleurrijke werelden met een eigen vormentaal. Zijn canvas bestaat zowel uit 
stadsmuren, basketpleintjes (zoals het Jan Breydelplein in Sint-Niklaas) en ruimtelijke 
installaties als schilderijen of prints. Strakke geometrische patronen en speelse 
organische vormen wisselen elkaar af. Lindert creëert zijn eigen landschappen 
en nodigt passanten uit om er mee in te duiken. Voor NAFT maakt hij een nieuwe 
installatie, geïnspireerd op de Parijse krantenkiosken.

@lindertsteegen

Jonas Vanderbeke (°1993, Meulebeke) graaft in de kunstgeschiedenis op zoek naar 
beelden die ooit symbool stonden voor schoonheid. Die verwerkt hij tot collages en 
schilderijen. Bloemen, helden, dieren en lichamen zien er, zo uit hun context geknipt, 
maar vreemd uit. Wat betekenen die symbolen vandaag nog? Uitbundige kleuren 
tegen een verdwenen achtergrond (of omgekeerd) doen je tweemaal kijken.
In zijn reeks ‘Absence of Venus’ knipt hij hét schoonheidsicoon bij uitstek, de Venus, 
weg uit zijn werk. Wie durft er met zijn eigen fantasie het werk verder in te vullen?

@jonasvanderbeke

Gwen Vanderstraeten (°1984, Leuven) focust zich in haar werk op portret. Ze streeft 
hierbij niet naar een hyperrealistische weergave van een persoon, maar tracht de
emotie of gemoedstoestand te vatten. Op die manier kan er een - emotionele - 
reactie of connectie opgewekt worden bij de toeschouwer. Ze leidt het oog van 
de toeschouwer langsheen zeer uitgewerkte delen en delen waarbij ze met enkele 
gerichte lijnen het essentiële meegeeft. Hierdoor ontstaat een kijkritme bij de 
toeschouwer. Als vanzelf ga je langer stilstaan bij de uitgewerkte delen, waar ze de 
focus legt. Alle portretten op NAFT zijn gemaakt met houtskool op papier.

@gwenvanderstraeten.be

Het werk van Benjamin Van Oost (°1980, Gent), de man achter designer bureau 
Studio Bambam, bulkt van de fantasie. Benjamin is thuis in vele disciplines, van 
design en illustratie, over fotografie en schilderkunst tot het bouwen van bijzonder 
levendige installaties. Tijdens het NAFT festival kan je uren blijven turen naar zijn 
indrukwekkende ‘Zuidpark’. Opgebouwd uit afval en gevonden materiaal maakt hij 
een enorm gedetailleerde maquette.  Kleurrijk en absurd zit de installatie ingenieus 
in elkaar. Maak ook kennis met zijn ‘Army of darkness’, eigen karakters die zijn 
fantasiewereld bevolken.

@studiobambam

Esther JL Noben maakt deel uit van het Gentse designbureau TOYKYO in Gent.
De designers van TOYKYO delen een passie voor opvallende visuele ontwerpen
die creativiteit en optimisme uitstralen. Esthers artistieke canvas is digitaal.
Met de computer als voornaamste medium, gaat ze op zoek naar zogenaamde
digital errors, schoonheidsfoutjes die juist daarom een krachtige esthetiek in zich 
hebben. Het levert animaties, projecties of zelfs een transparant mobiel op, waar 
geometrie, vervorming en evolutie hand in hand gaan.

@esther_toykyo met dank aan Rapid Media

Achttien kunstenaars uit binnen- en 
buitenland nemen van donderdag
22 april tot zondag 2 mei in het SteM 
de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek 
in, voor het nieuwe kunstenfestival 
NAFT in Sint-Niklaas. 

Zij gaan in interactie, met elkaar, met 
het publiek en met de ruimtes, zowel 
binnen als buiten. Er is street art,
maar ook video, installatiekunst, 
performance en beeldende kunst.
Kruip in de leefwereld van deze 
achttien verrassende kunstenaars,
elk met hun eigen verhaal, een eigen-
zinnige creatieve koers, sommigen
ook met lokale verankering.
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gratis -26 / Museumpas / lerarenkaart
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NAFT breekt ook buiten de muren!
In maart en april ontdek je nieuwe 
kunstwerken in de publieke ruimte
van de stad Sint-Niklaas. Ontdek het 
hele programma op www.naftfest.be.

Gecureerd door:
Bart Warnier (Wham Office) 
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Laureline Soubry

Vormgeving:
Stoffel Van den Bergh
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CC Sint-Niklaas

Met de steun van:
ING FinanzaWaas en
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Kunstenfestival NAFT groeit voort
uit het internationaal gekende
Independent Arts Festival (1988-2014).



Boyscout Designer, het alias van Bouke Bruins (°1989, Eindhoven,NL), zoekt de 
rafelige randen van de publieke ruimte op. Met zijn interventies in het straatbeeld 
wil hij toevallige passanten attent maken op de omgeving die we delen met 
anderen. Verwacht geen kant en klare oplossingen, maar kleine of grote ingrepen 
die je stimuleren om samen na te denken over een betere invulling van onze 
gemeenplaatsen. Op zeven plekken in het centrum van Sint-Niklaas ging hij aan de 
slag met de typische rood-witte signalisatiepaaltjes, en maakte er nieuwe opvallende 
installaties mee die je op een helemaal andere manier wegwijs maken in de stad!

@boyscoutdesigner

Onder de artiestennaam DZIA gaat een groot Belgisch street art-icoon schuil. 
Van China over Noorwegen tot in Spanje kan je zijn wilde dieren spotten in een 
geheel eigen, opmerkelijke stijl. DZIA bouwt zijn figuren op aan de hand van slanke 
geometrische vormen. Zo vormt een veelvoud aan cirkels de basis voor een vos 
of hert. In Sint-Niklaas vind je verschillende werken van hem, zoals de metershoge 
slechtvalk op het Hendrik Heymanplein. Voor NAFT maakt DZIA o.a. een nieuwe 
schildering op glas, waarvan je het proces live kan volgen.

@dzia

De maskers van Lysandre Begijn met droevige, soms melancholische of blasé-e 
gezichten, zijn met zorg samengesteld in de vorm van tableaus. Ze bestaan uit 
textiel, touwen en andere voorwerpen. Haar installaties roepen herinneringen op 
aan heiligdommen of altaren en verwijzen naar archaïsche religieuze gebruiken, 
de universele behoefte aan spirituele betekenis en bescherming. Of je haar werk 
nu sacraal of banaal benadert, het werk van Lysandre kan je steeds lezen als 
een commentaar op de fetisjering van objecten in de hedendaagse consumptie-
maatschappij.

@lysandreb

Tegenstrijdigheden liggen steeds op de loer in het werk van Daan Gielis (°1988, 
Diest). Of het nu een sculptuur, een fontein of een grote neon van een gelijktijdig 
blije en trieste smiley is: Daan onderzoekt hoe geluk en teleurstelling kunnen 
samenvallen in één beeld. Hij speelt een subtiel politiek-esthetisch spel dat de 
bezoeker laat nadenken over wat het betekent om de wereld te veranderen zonder te 
vervallen in uitersten van utopie of melancholie. Maar Daan zoekt geen middenweg. 
Integendeel. Hij speelt juist openlijk met contradictie en laat de asresten van totale 
teleurstelling vrolijk botsen op het neon licht van de opgeklopte exaltatie.

@daangielis

David Bruce (°1977, Parijs, FR) bracht zijn kindertijd door op speel- en basketbal-
pleintjes in de Franse hoofdstad. Inmiddels ruilde hij die omgeving om voor zijn 
atelier in Luik, waar diezelfde vibe voelbaar is. In zijn werk – met sterke invloeden 
uit zijn graffiti-verleden – vinden we vaak referenties terug naar zijn favoriete oranje 
basketbal. David speelt met felle kleuren in abstracte en meer figuratieve vormen. 
Speels en rechttoe rechtaan!

@bruceontherocks

De teken- & schilderstijl van Willem Hoeffnagel (°1995, Arnhem, NL) doet denken 
aan cartoons. Krachtig in hun eenvoud en rust tonen ze uitsneden uit het leven. 
Willem heeft een voorliefde voor het afbeelden van texturen: een stoffen serviet, 
verschillende haardossen, een man met een handvol tassen uit divers textiel.
Zijn modellen zijn zich nauwelijks bewust van de observerende blik van de 
kunstenaar. Veelal zien we enkel de rug of het achterhoofd van zijn figuranten.
Willem geeft ons alle vrijheid om het narratief verder in te vullen.

@willemhoeffnagel

Het werk van Gilles de Brock (°1988, Waalwijk, NL) balanceert steeds op de limieten 
van wat het medium toelaat. Als designer werkte hij al samen met grote merken 
als Nike, Metahaven of Adidas. Psychedelische kleuren en composities, waarbij hij 
zijn inspiratie haalt uit de entertainment industrie, mogen we als zijn handelsmerk 
beschouwen. Tijdens het NAFT festival presenteert hij een reeks keramische tegels. 
De composities lijken als een computergame uit de nineties in elkaar te steken.
Ze zijn onmogelijk in één oogopslag te vatten. 

@gillesdebrock

In het digitale universum van Loulou João (1993, Sint-Niklaas) is alles mogelijk.
Haar figuren lijken gemaakt van plasticine en bubbelgum. Alles kan, alles mag, alles
gaat zijn gang. Maar onder dat dunne zoete laagje gaat veel meer schuil dan een 
vrolijke laisser-faire. Vanuit haar Afro-Belgische achtergrond maakt Loulou in haar
wereld gevoelige onderwerpen bespreekbaar zoals geestelijke gezondheid, proble-
matieken rond objectificatie en discriminatie. Voor NAFT toont ze haar kunnen in 
verschillende media: sculpturen, gezeefdrukte houten panelen en – uiteraard – video.

@louloujoao

Voor Catharina Dhaen (°1992, Sint-Niklaas) is schilderen als een schaakspel. 
Schilder en doek tasten elkaar af, doen een zet, dagen elkaar uit. Dat doen ze met 
vorm, kleur, materie. Het resultaat is steeds verrassend, maar altijd: een schilderij dat 
ontstaat vanuit het schilderen zelf. Voor NAFT maakte Catharina een nieuwe reeks 
schilderijen waarin ze haar methodiek verder exploreert. Verwacht je aan abstracte 
gelaagde werken waar hele dialogen tussen maker en materie in vervat zitten.

@catharinadhaen

De muurschilderingen van Kitsune Jolene (°1992, Lokeren) doen ons verlangen 
naar een harmonieuze eenheid tussen mens en dier. In rozige gesatureerde kleuren 
vermengt ze mythologische figuren met portretten en natuurtaferelen. Niet voor niks 
verwijst haar artiestennaam naar een Japans verhaal  waar vossen het lichaam van 
jonge vrouwen kunnen aannemen. Haar dromerige sfeer vertaalt ze sinds kort ook 
naar kleiner formaat. Een selectie van haar nieuwe werken op doek is te zien op het 
NAFT festival.

@kitsunejolene

Ons leven speelt zich meer en meer af in een digitale omgeving. Het voyeurisme
dat we op sociale media tentoonspreiden, het zien en gezien worden, vertaalt
Joëlle Dubois (°1990, Gent) als geen ander in haar schilderijen en illustraties.
Geen afgelikte mooie plaatjes met de juiste insta-filter. Neen, Joëlle toont ons 
vrouwen (en mannen) in minder flatterende poses en met vettige haren, starend
naar hun scherm. Slaapkamerscènes met een glossy laagje vernis (naar analogie
van ons smartphone-schermpje) zijn een knipoog naar het echte leven. Daar zien
we er lang niet zo perfect uit, gelukkig maar.

@joelleduboiss
privé verzameling / courtesy Bruthaus Gallery

Fragmenten uit zijn leefomgeving vermengen zich in het werk van Luis Manuel 
Lambrechts (°1992, Leuven) tot een fantasierijke fictiewereld. We zien kleurrijke 
figuratieve doeken, waar de levenslust van af spat. Luis Manuel noemt zijn werken 
een ode aan de banale momenten in ons leven. Tijdens de lockdown vond hij
meer dan ooit de tijd om zijn katten te observeren. Ontdek zijn nieuwe reeks
“I’m not a cat person” op het NAFT festival: een appreciatie voor de schoonheid
van banale verhalen.

@luismanuellambrechts


