Expo ‘Me, Myself and I’ in Black Swan Gallery van 17 oktober tot 15 november

HOE KIJKT EEN KUNSTENAAR NAAR ZICHZELF?
Maak het ultieme zelfportret. Dat was kort en bondig de opdracht die Kristoff Tillieu en Lieve De Cuyper, galerijhouders van Black
Swan Gallery (Langerei 24), aan een divers gezelschap van nationale en internationale kunstenaars meegaven. Het resultaat van deze
introspectieve zoektocht is te zien in de boeiende expo ‘Me, Myself and I’ die plaatsvindt van 17 oktober tot 15 november.
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Van 17 oktober tot 15 november, open op zaterdag en
zondag van 14 tot 18 uur of op afspraak. E-mail: info@
blackswangallery.be - 0475 83 94 72
Deelnemende kunstenaars: Robberto & Milena Atzori,
Bilal Bahir, Steven Peters Caraballo, Lieven
Decabooter, Stief DeSmet, Horst Einfinger, Nick
Ervinck, Laure Forêt, Tom Herck, Maaike Leyn, Louise
Massacrier, Marion Moskowitz, Femmy Otten, Guy
Slabbinck, Charles Szymkowicz, Hans
Vandekerckhove, Hans van der Ham, Peter Van
Driessche, Nathalie Vanheule, Jan Van Oost, Yves
Velter, Guy Vording, Romain Weintzem en Alexi
Williams Wynn.
www.blackswangallery.be
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A journey between consiousness and the subconscious
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