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KUNST

Expositie van 23 augustus tot 22 september

ART HOME GALLERY

ART HOME GALLERY
Expositie van 23 augustus tot 22 september
Donderdag tot zondag, telkens van 16u tot 20u

Vijf kunstenaars met een internationale uitstraling, elk met hun eigen signatuur. Tot 

en met 22 september kan je ze gaan ontdekken in Art Home Gallery in Waregem, de 

galerij van kunstenaar Vincent Messelier. Diens eigen karakteristieke schilderijen en 

digitale kunstwerken zijn er te bezichtigen naast de urban art van Alain Delvoye, de 

bronskunst van Johan Herman, de betoverende landschappen van Xavier Lorette en 

de schilderijen van de Bulgaarse kunstenaar Kamen Bonev.

Donderdag tot zondag, telkens van 16u tot 20u
Deze autodidact maakte zijn eerste schilderij in 2006, in 2011 besloot 

hij zijn bedrijf te verkopen en volledig voor de kunst te gaan. Schilderen 

doet Vincent Messelier vanuit het hart, het liefst met jazz of andere 

muziek op de achtergrond. In de loop der jaren ontwikkelde hij zijn ei-

gen stijl, het meridianisme. Die term verwijst naar de lijnen op zijn doe-

ken, een representatie van de meridianen van onze planeet. De strepen 

brengt hij aan met een palletmes en zijn correcties van de chaos die hij 

soms creëert op het canvas. Om te schilderen gebruikt hij voornamelijk 

acrylverf, die hij combineert met hout, schuim of ander materiaal. 

Messeliers werk werd tentoongesteld over heel de wereld, van Dubai 

tot New York en Shanghai. Hij won ook meer dan zeventig internatio-

nale prijzen in Amerika, Italië, Frankrijk en Denemarken en werd opge-

nomen in diverse kunstboeken en -magazines. 

Sinds kort maakt Messelier ook werken voor privé- en horecabedrijven. 

Daarbij maakt hij zelf foto’s die hij digitaal combineert en projecteert 

op een van zijn schilderijen.

MEESTER VAN HET 
MERIDIANISME

Van autodidact tot 
wereldwijd bekend kunstenaar

VINCENT MESSELIER

www.art-home.gallery

www.vincentmesselier.com

Higgs Boson SunsetSupported from all over the World

Nelson Mandela

Henri Lebbestraat 97, 8790 Waregem
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Zijn carrière als professioneel saxofonist moest hij stopzetten vanwege 

een hartaandoening, waardoor Johan Herman (°1955, Moorslede) zich 

vrijwel volledig op zijn tweede passie – beeldende kunst - ging focus-

sen.  Hij heeft een voorliefde voor keramiek, een materiaal waarmee 

hij al drieëndertig jaar beelden creëert. Vier jaar geleden ging hij ook 

bronzen standbeelden maken, telkens in een unieke oplage. 

Zijn werk werd tentoongesteld van Rome tot Den Haag en won diver-

se internationale prijzen. Zo kreeg hij in 2018 nog de International Art 

Award Julius Caesar 2018 van de Accademia Italia In Arte Nel Mondo, in 

2017 won hij de Médaille d’or in de categorie Sculpture van de Mondial 

Art Academia. 

In 2000 ontwierp hij ook het standbeeld University and Diversity voor 

James Heckman, winnaar van de Nobelprijs voor Economie. Zijn beel-

den zijn onder andere te zien in het station van Kortrijk en de biblio-

theek van Veurne. Enkele weken geleden kwam zijn boek Open-Hartig 

uit, zijn levensverhaal als hartpatiënt. 

Kamen Bonev (°1978) is afkomstig uit Varna in Bulgarije. Hij studeerde aan 

de Academie voor Schone Kunsten van Veliko Tarnovo. Sinds 2002 is hij ver-

bonden aan de International Association of Art (IAA), een ngo die samen-

werkt met UNESCO. Daarnaast is hij lid van de Vereniging voor Bulgaarse 

kunstenaars. Op dit moment is hij ook Exhibitions Director van Gallery 76 in 

Dubai.

In het verleden won hij tal van prijzen. Zo ontving hij in 1997 de eerste prijs 

van Rumen Tashev, de burgemeester van Veliko Tarnovo. In 2013 won hij de 

eerste prijs op het festival voor schone kunsten in Ras Al Khaimah in de Ver-

enigde Arabische Emiraten, georganiseerd met de steun van de Sjeik Saud 

Bin Saqr Al Qasimi Foundation. Zijn kunstwerken werden onder andere ten-

toongesteld bij Art Monaco, in het Louvre in Parijs, in Rome, Berlijn, de VS, 

Groot-Brittannië, de Verenigde Arabische Emiraten en Bulgarije. 

EEN HOOGSTPERSOONLIJKE 
EXPRESSIE VAN HET LEVEN

Visual artist

www.kamenbonev.com

www.johanherman.be

KERAMIEK- EN 
BRONSKUNST

Expo’s van Rome tot Den Haag

JOHAN HERMAN KAMEN BONEV

ART HOME GALLERY
Expositie van 23 augustus tot 22 september
Donderdag tot zondag, telkens van 16u tot 20u

Samenleving

Ruiter en paard

The world upsidedown

Here I am
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De Vlaamse en Hollandse Meesters waren ooit zijn grote voorbeeld, 

intussen maakt Xavier Lorette – 64 jaar en afkomstig uit Tourcoing - 

schilderijen met een eigen signatuur. Na zijn studies Plastische Kun-

sten aan de kunstschool St. Luc in Doornik, reisde hij onder andere 

naar het Midden-Oosten, Indië, Afrika, Polynesië en diverse plaatsen in 

Europa. De geuren, kleuren en het unieke licht die hij op die hij tijdens 

zijn omzwervingen ontdekte, vormen een onuitputtelijke bron van in-

spiratie voor zijn werk. Uiteindelijk streek hij neer in Noord-Frankrijk, 

vlak bij de Belgische grens, om zich volledig aan de schilderkunst te 

wijden. Al dertig jaar is hij professioneel kunstenaar. 

Zijn werken maakt hij volgens een techniek waarbij hij verschillende la-

gen olieverf over elkaar aanbrengt. Daarbij gebruikt hij transparante 

lak op een ondoorzichtige basislaag. 

“Ik ben een schilder van het noorden”, zegt hij. “Mijn inspiratie haal ik 

uit de lokale landschappen, de cultuur, de mensen en de charme van de 

kust. Tegenwoordig schilder ik ook veel portretten en paarden.”

SCHILDER VAN 
HET NOORDEN

Lorette schildert vooral 
landschappen, portretten en paarden

XAVIER LORETTE

ENERGETIC
ART

Creatief fotograaf
en digitaal kunstenaar

Na acht jaar kunstacademie ontdekte Alain Delvoye (België 

°1959) een nieuwe passie, fotografie. Die combineert hij 

op unieke wijze met zijn visie op beeldende kunst. In zijn 

werk – dat vaak omschreven wordt als urban art - focust hij 

voornamelijk op de stedelijke cultuur. Zijn inspiratie haalt 

hij uit de populaire cultuur en de samenleving in de brede 

zin. De werken die hij creëert vormen er vaak een subtiel 

commentaar op. 

Ze zijn een verkenning van uitersten, een confrontatie van 

de stilte met harde beelden, weergegeven via een slim 

samenspel van gemengde media. Met hun energieke kleuren, 

lijnen en vormen zijn het zeer levendige en emotionele werken 

die ruimtes op een gedurfde manier invullen. Ze passen dan 

ook bij uitstek in moderne omgevingen en interieurs.

Alle werken zijn beschikbaar in een beperkte oplage en 

kunnen in de gewenste afmetingen op verschillende 

materialen gedrukt worden.

Zijn kunstwerken worden intussen wereldwijd verkocht.

ALAIN DELVOYE

Hotel TwentySeven Amsterdam

Iskaba 2019

Camouflage 2017

M&O Paris

www.lorette-xavier.com
www.alaindelvoye.be

EXPOSITIE 

ART  HOME GALLERY
Van 23 augustus tot 22 september
Donderdag tot zondag, telkens van 16u tot 20u

EXPOSITIE 

4 JAAR BOLD
Een mix van vintage design en photo art 
van de bovenste plank!

Vrijdag 30 augustus van 17u tot 22u
Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 
van 10u tot 17u

BOLD stockgallerij
Stationstraat 63
8450 Deerlijk
www.bolddesign.be


