Waarom deze expo?
Dit project is een cultureel én artistiek experiment.
FedOS vzw (Federatie Onafhankelijke Senioren) wil Brusselse kunstenaars, vooral
vijftig plussers van verscheidene origine een forum bieden door hun kunst te
exposeren op verschillende locaties. Het opzet van deze kunstroute is “mensen
verbinden, door talent in al zijn artistieke vormen samen te brengen”. Kunst is
van alle generaties en is een brug tussen leeftijden, leefwerelden en culturen.
FedOS trok de Brusselse Zennewijk in voor een verkenning bij mogelijke samenwerkingsactoren en sleutelfiguren. De werking van FedOS werd toegelicht en het
concept van een kunstroute voorgelegd. Er werd gepolst naar thema’s die de
wijkactoren aanspreken. Hierbij kwamen het belang van een leefbare wijk,
gezonde, veilige en vruchtbare ontmoetingsplekken en bereikbare natuur telkens
naar voor. De coronacrisis met algemene lockdown zette deze noden nog meer in

de schijnwerpers. Ieder heeft nood aan oases van rust, stilteplekken, de weldoende schoonheid van de natuur, voortdurend op zoek naar evenwicht. Kunstenaars
en creatievelingen beschikken daarbij over instrumenten om uit te drukken wat
ze voelen, wat ze nodig hebben, wat ze missen, waar ze angst voor hebben en
waar ze van houden.
In Expo Oasis - divers, multicultureel, participatief - nemen de deelnemers ons
mee op hun tocht naar vruchtbare plekken in de stad.
Lokaal Diensten Centrum Het Anker, ontmoetingsruimte Circuit, House of
Compassion, Grand Hospice, BOp en FedOS vzw stellen daarom hun deuren open
als oase om kunst te kunnen beleven en mensen samen te brengen rond een
gemeenschappelijke interesse.

Het realiseren van deze kunstroute werd een gezamenlijk objectief. Het project is
samen opgebouwd van onderuit. Dit participatief proces vraagt nabijheid, tijd en
aandacht. Zo organiseerden een aantal organisaties zoals Talent in Beweging,
HOBO, Centre Tefo (die in eerste instantie ook betrokken was) en het crea-atelier
van LDC Het Anker een traject om met hun leden ‘kunst-werk’ af te leveren voor
deze expo. Alle deelnemers vormen samen de Klankbordgroep OASIS.
Zij verfijnen stapsgewijs het programma en zijn actief betrokken in de realisatie
en evaluatie van het proces. Zij formuleren ook voorstellen voor de toekomst.
Niet enkel het product, de concrete activiteit maar de omkadering van het geheel
zorgt voor (nieuwe) succeservaringen en net die kunnen stimulerend gaan werken om verder initiatief te nemen en kennis op te doen.
Krachten op basis van de kwaliteiten van elke vereniging bundelen en deze
omzetten in een win-win situatie voor alle partijen… dat is elkaars werking

versterken en verbreden. Het resultaat is verrijkend voor het sociaal-cultureel
werkveld met cross-over activiteiten, waarbij cultuurparticipatie en creatie in
Brussel in de verf wordt gezet.
Dit alles resulteert in een uitnodigende Expo OASIS, waarbij ook het ontdekken
van al deze hartverwarmende organisaties zorgen voor een warm oase-gevoel.
Dankjewel artiesten en organisaties!
Martine Weemaels, Bruggenlegger
Lise Leonard & Kristien Vermoesen, FedOS vzw

EXPO OASIS is een initiatief van FedOS vzw,
in samenwerking met BOp, LDC Het Anker, HOBO, Circuit,
House of Compassion, Grand Hospice, Talent in Beweging,
LDC Forum en individuele kunstenaars.

Gedicht HOBO

De artiesten
Dankjewel aan alle deelnemende kunstenaars die zich lieten inspireren door het
thema Oasis.
Wij zijn bijzonder blij dat we jullie kunnen samen brengen in deze expo.
En fier op het mooie resultaat, dat jullie creëerden met vaak weinig middelen en
soms in moeilijke omstandigheden.
Dit is een ode aan jullie creativiteit, moed, speelsheid en doorzettingsvermogen.
Hoe veelzijdig jullie achtergrond en manier van werken ook is, zo mooi hoe alles

samenkomt in één inspirerend geheel.
We hopen dat jullie jezelf en de wereld blijven verblijden met jullie creatieve
uitspattingen en realisaties.
Elk van jullie heeft een unieke blik op de wereld en verwerkt dit op geheel eigen
manier in iets tastbaar. Dat is bijzonder en verrijkend.
Bedankt dat we van jullie zienswijze en creaties mogen proeven en genieten!

De organiaties
Dankjewel ook aan alle organisaties die graag meewerkten aan Expo Oasis.
We stellen ze graag aan je voor.

HOBO
Hobo is een dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen dat activiteiten en een
dagbesteding organiseert. Dit zijn sportactiviteiten (fitness, voetbal), educatieve
activiteiten (lessen Frans, Nederlands, computerles…), creatieve activiteiten (crea
-atelier, naaiatelier…) en ontspanningsactiviteiten zoals daguitstappen.
“Samen gingen we aan de slag rond het thema Oase!
We maakten kleine sculpturen uit isolatieschuim: een soort kleine droomeilandjes om tegen de muur te hangen en onze mensen gingen ook in 2D (schilderij,
tekening, collage, gedicht) aan de slag. Er werd nog een extra atelier met nieuwe
techniek georganiseerd rond het thema.”
HOBO
Kogelstraat 24
1000 Brussel
www.hobosite.be

Het Anker
Het Anker is een Lokaal Dienstencentrum, gelegen in het hart van de
Zennewijk. Tijdens onze Oasis-groepswandeling houden we hier ook halt
voor een lekkere en budgetvriendelijke lunch! Het Anker zet de deuren
van haar buurtrestaurant dan ook graag open voor iedereen: buurtbewoners, maar ook mensen die werken in de omgeving en passanten zijn
steeds welkom.
Het Anker vormt samen met twee andere lokale dienstencentra - LDC Forum en
LDC Miro (Vorst) - het collectief LD3. Zij hebben een erkenning als sociaaldemocratische onderneming. LD³ biedt op heden de diensten van een
buurtrestaurant en een klusdienst aan, en de ontsluiting van LD³- infrastructuur
voor de buurt.
De organisatie bouwt aan participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten
opdat iedereen succesvol ouder wordt. LD3 wil deze ambitie waar maken door de
ontwikkeling van een zorgzame buurt. Een zorgzame buurt is een buurt waar
mensen 'zorgen' voor elkaar. LD3 hecht veel waarde aan de vrijwillige inzet en
spontane solidariteit van elke geëngageerde burger en biedt de kans ook aan
kwetsbare of zorgbehoevenden om een betekenisvolle bijdrage te kunnen blijven
leveren aan de samenleving.

Het crea-atelier van Het Anker is samengesteld
door vrijwilligers van verschillende leeftijden
en afkomst. Hun passie is creatief aan de slag
gaan met recuperatiemateriaal. Zij werden
geïnspireerd om een Oasis te creëren binnen een gezellige ambiance van engagement, creativiteit, wederzijds overleg en met een rijke uitwisseling van ideeën.
‘Nos deux coaches Mia et Aicha, avaient proposé à l’atelier créa du ANKER de
participer au projet : Oasis. Après un moment de réflexion et d’échange entre les
participants et en cherchant des idées sur internet et, nous avons trouvé, avec
toute l’équipe, de l’inspiration pour réaliser l’Oasis de différentes manières.’
LD³ vzw - Het Anker
Marcqstraat 25
1000 Brussel
www.ld3.be

Robert Thomas

“Je fais de l’art depuis tout petit. Ce qui me mobilise, c’est la création, la
recherche, travailler seul ou en equipe… Ma façon de travailler c’est avec
tout le matériel que je récupère… un peu partout et aussi tout est manuel. Une oasis signifie: le paradis.”
Freddy Tailleu

“Ik hou ervan om creatief te experimenteren. Mijn favoriete techniek is
maquettes bouwen. Met de werken die ik nu tentoonstel, wil ik vooral
RUST uitdrukken.”
Esther Dufour

“Je faisais déjà l’art lorsque j’étais une petite fille. J’aime concrétiser mes
idées. Ma technique préférée c’est le macramé, le tricot, la couture. A
travers cette création j’exprime l’utilité et la durabilité.”
Lutgart De Cock

“Ik ben Lutgart, mama van Elie & Manu, grootmoeder van Nella. Ik
maak kunst sinds ik lid werd van het crea-atelier in Het Anker. Ik ben er
al meer dan drie jaar vrijwilligster. Ik hou ervan om iets te maken voor
anderen, bijvoorbeeld juwelen, liefst met papier, stof of parels. Ik wil
vooral levensvreugde uitdrukken. Een oase betekent voor mij: een verborgen, gouden plekje, een bron van leven.”

Marie Blanco

“Je fais des ateliers creatifs depuis 15 ans. Ce qui me mobilise, c’est de
travailler mes idées tous ensemble. Créer des choses avec le material de
récupératon. Mon travail exprime la tranquilité et l’amitié.
Une oasis c’est le repos total.”
Zoulikha Nori

“Je fais l’art occasionellement. Je le trouve amusant car nous le faisons en
groupe. Une oasis, pour moi, c’est le sable chaud, la détente de l’eau…”
Fatima Aâdnani

“Pour moi, c’était la première fois que je faisais d’art! Je le trouve inspirant de réflechir dans le calme, mais de travailler en groupe. Une oasis,
c’est une place de rève.”
Nadia Sabraoui

“J’ai découvert cet atelier et j’ai appris comment je pourrai faire des choses formidables avec le macramé. L’ambiance avec le groupe, s’occuper et
passer des moments agréables avec des personnes très chouettes… J’ adore techniques grace aux tissage des fils ou des choses comme des panniers eco.”

Forum
& fotografencollectief O.S.T.
LDC Forum presenteert de ludieke foto-expo:
“Een ode aan de verbeelding! Brussel, jouw droombestemming.”
Als lokaal dienstencentrum wilden we de oudere, actieve, maar ook
geïsoleerde Brusselaar een ‘droom’vakantie bezorgen in hun eigen
wijk. Met de medewerking van het fotografencollectief O.S.T.
(Oiseaux sans tête) creëerden we ter plaatse een decor dat
naargelang de wens een andere invulling kreeg. Met aangepaste
kledij en souvenirs organiseerden we een fotosessie voor de oudere
op haar of zijn droombestemming. Van deze foto’s werden postkaarten afgedrukt die zij naar familie of vrienden konden sturen.
Een ode aan de verbeelding van ons publiek!
Verschillende vrijwilligers van Forum werkten hieraan mee.
LDC Forum vormt samen met twee andere lokale dienstencentra,
LDC Het Anker en LDC Miro (Vorst), het collectief LD3.
LD³ vzw - Forum
Muggenstraat 5
1000 Brussel
www.ld3.be

Talent en
Mouvement
Créé en 2006, "Talent en mouvement" est un collectif socio-artistique qui
regroupe des artistes issus du quartier Anneessens... et d'ailleurs.
Notre but est de créer un carrefour de talents où les artistes côtoient les habitants du quartier et où les échanges se font par le biais d'expositions et d'ateliers.
Ceci afin de créer un processus participatif grâce auxquels les uns vont puiser
l'inspiration dans le terreau local et les autres vont pouvoirs se faire entendre et
apprendre à exprimer leurs préoccupationsdans tous les domaines socioenvironnementaux par le biais de l'art, de l'écriture, de la photographie...
Talent en Mouvement / Talent in Beweging
Anneessensplein 13
1000 Brussel

Giedo Lavenns

“Ik maak kunst sedert de jaren 70. Mijn aangeboren
talent is tekenen. Sedert 1990 speel ik mondharmonica, sinds 1997 schrijf ik eigen liedjes. Sedert 1998
leerde ik gitaar spelen. Sedert 2019 volg ik drumles.
Ik teken sporadisch ook cartoons. en maak gebruik van Facebook om
waar ik mee bezig ben te delen.
Een oase is voor mij een plaats van rust. Maar evengoed met opgerolde
broekspijpen met de blote voeten in de zee staan en de golven die tegen
mijn benen en broekspijpen klotsen. En naar het water kijken, de lucht
en de meeuwen...
Michèle Chopard

“Artiste polyvalente s'exprime par la photo et par différentes
techniques picturales, aquarelle, acrylique et mélange des deux. L'art est
une expérience dans laquelle on se projette, on se cherche. Une oasis,
un endroit de paix de totale liberté, le jardin d'Eden.”
Françoise Bajot

“Je fais de l'art depuis plus ou moins 5 ans. Mon inspiration c'est le
ressenti du moment et ce en toute liberté. Ma technique préférée est
l'acrylique avec laquelle j’ utilise tout ustensile possible et imaginable.
A travers mes œuvres je peux exprimer toutes émotions, vécues,
souvenirs ou encore lâcher prise total par abstraction, jeux de teintes,
mouvements, linnes et techniques variées.”

Hafida Amri

Zij is een autodidactisch kunstenaar. Ze tekent en bekwaamt zich in
kalligrafie die ze integreert in haar werken. Voor ze van Marokko naar
België kwam, maakte ze al keramiek. Later begon ze ook te schilderen
met olieverf en acryl. Haar familie heeft haar altijd aangemoedigd.
« L’art, c’est un besoin, une manière de m’exprimer. »
Halima Rahmani

« L’artiste, c’est comme un arbre qui a beaucoup de racines, qui fait
beaucoup de choses. C’est comme si on avait de l’or sur la main. J’ai
commencé par la broderie. Ensuite j’ai fait de la photographie, de la
peinture, du théâtre et de la calligraphie. Tout cela, je l’ai trouvé chez les
artistes qui eux feront toujours de l’art. On dit que l’art est un diamant
(L’art, c’est de l’or.). C’est la surprise de découvrir que ma voisine était
aussi artiste et la surprise de mon entourage de découvrir l’artiste en moi.
L’oasis: c’est notre rêve, l’espoir, avenir. On peut faire des choses qu’on
aime. »
Thi Ba Van Walle

“l'oasis est un havre de paix un lieu magique un instant de
rêve où j'aime écrire.”

Hager El Sayed

Le caractère artistique de Hager a été influencé par une combinaison de
facteurs contrastants entre la recherche universitaire et la pratique appliquée, entre la culture égyptienne influencée par la tradition islamique et la
contemporanéité occidentale, et entre le pinceau à peinture et la palette de
couleurs et les techniques modernes de graphisme.
L'Oasis est une source d'imagination, d'inspiration et de créativité.
J'ai essayé de l'exprimer à travers un certain nombre de tableaux qui réunissaient la vie des gens de l'oasis, des palmiers, des chameaux, des bédouins, leur générosité et leur histoire, en utilisant diverses techniques
pour montrer la «nature pittoresque» et «le désert», et les chercheurs ou
artistes occidentaux viennent avec une vision de ce que recherche l'Orient.
Ils le recherchent, et la première de ces perceptions est liée à la vie dans le désert, alors ils
sortent et endurent les difficultés d'atteindre les
oasis, traversant les déserts dans un temps inhabituel pour eux, afin de voir la vie du désert
qu'ils lisent ou dont ils ont été témoins dans les
peintures.

Johan Proot

De zee als favoriete plek
Brussel mijn officiële plek
Burkina Faso mijn tijdelijke plek
Wanneer de sterren hun licht hebben gedoofd,
Al hun energie hebben uitgestrooid,
Begin ik te leven,
Ontwaak ik tussen al wie ik lief heb,
Met interesse voor agro-ecologie,
Voedselzekerheid, waterwinning
En woestijnvorming in Burkina Faso.
De camera was steeds in mijn bereik, bij familiefeestjes en later op alle
mogelijke momenten tijdens mijn loopbaan als sociaal werker in De
Buurtwinkel en later in Dienstencentrum Forum op de Papenvest. Als
vrijwilliger “Stadsbiograaf” van Gemeenschapscentrum “De Markten”
leerde ik te kijken en te genieten met verwondering en bewondering van
wat mijn ogen konden vatten en mijn lens probeerde te vereeuwigen.
Fotografie is voor mij een instrument om gevoelens met mensen te delen.
Ik neem graag portretfoto’s.
Een Oasis doet me denken aan rust, een moment om even te blijven of
zelfs een stek om er te kunnen leven, een waterbron, vruchtbaarheid.
Alle foto’s heb ik genomen in de Sahelstreek van Burkina Faso waar ik al
15 jaar, jaarlijks vele maanden verblijf.

Antonio Laterza

“Je fais de l’art depuis que je l’ai appris dans une atelier en 2001. Ce qui
me mobilise, m’inspire c’est la nature, les animaux les paysages. Ma technique préférée c’est l’acrylique, le pastel, et le crayon. A travers les oeuvres que j’expose j’exprime de la vie. Une oasis signifie pour moi c’est le
temps de faire une pause.”
Maysoon Qutp

“Professeur à Département de la publicité, membre de: Applied Arts Designers Syndicate, Fine Artists Syndicate, Al-Ghouri Artists Association,
the Egyptian Association of Photography, The National Association of
Fine Arts, Member of Cairo Atelier Participation à 135 expositions de
groupe locales et création de 10 expositions individuelles. Participation à
37 expositions collectives internationales.
L'Oasis est une source d'imagination, d'inspiration et de créativité. Dans
mon expérience artistique, j'ai essayé de me concentrer sur l'utilisation
de la photographie en tant que technique artistique distincte et porteuse
de sens, avec sa pensée philosophique en termes de choix de la vue artistique qui fait beaucoup réfléchir le spectateur avant de réaliser le contenu
de l'œuvre.”

House of
compassion
House of Compassion is een themakerk, een open huis, rond mededogen en
strijd voor gerechtigheid. Verder bouwend op het engagement van de Brusselse
Begijnhofgemeenschap van de voorbije decennia, streven we samen met onze
partners naar meer menselijkheid, een hoopvolle samenleving en een waardig
leven voor alle mensen. Iedereen is welkom voor ontmoeting, viering, kunst en
stilte. Zo kan iedere bezoeker van House of Compassion op een of andere manier
geïnformeerd en beroerd worden door de noden van de huidige, grootstedelijke
maatschappij en, wie weet, inspiratie vinden voor actie of engagement.
We exposeren in de vitrine van Kloster-Eck, Begijnhofstraat 7, 1000 Brussel
In 2000 was de Nederlandstalige Begijnhofparochie op zoek naar een onthaalruimte. Die vonden ze in een gebouw aan de overkant van het plein, waar vroeger
het café Kloster-Eck zat. Doordat het huis zo groot was, bood het ook de mogelijkheid om een project op te zetten rond zingeving, een onthaal te bieden aan zoekende mensen en de dialoog met andere levensovertuigingen aan te gaan.

House of Compassion kadert in een lange geschiedenis van sociaal engagement.
Sinds het einde van de XIIe eeuw (in Brussel sinds 1252) zorgden de begijnen
voor de meest precairen in de maatschappij, maar zochten ze ook, als onafhankelijke gelovige gemeenschap naar nieuwe vormen van kerk zijn.
De Franse Revolutie betekende de doodsteek van deze bloeiende gemeenschap,
maar de geest blijft leven en tot op vandaag worden gepaste antwoorden gezocht voor de huidige noden. Zo ontstonden er de voorbije decennia dienstencentra, een jongerenclub, daklozenopvang, sociale verhuurkantoren, schoolopbouw, sociale economie projecten, enz. Deze initiatieven zijn ondertussen uitgegroeid tot autonome en pluralistische organisaties.
De Begijnhofgemeenschap is ook koploper in de compromisloze verdediging van
mensen zonder papieren en asielzoekers, die omwille van hun situatie vaak uitgebuit worden (illegale arbeid en huisjesmelkers) en terecht de 'slaven van vandaag' genoemd worden.
In de geest van de oorspronkelijke begijnen spelen we pro-actief en weerbarstig,
soms revolutionair, in op de noden van vandaag. Samen met onze partners laten
we de stem van precairen in de hoofstad van Europa weerklinken: op weg naar
een warmere samenleving.

Circuit
Circuit is een ontmoetingsplaats van vzw CSM Antonin Artaud (Beschut wonen),
open voor iedereen die wil komen en een leuke tijd hebben. Het is in de eerste
plaats een plek voor uitwisseling en delen.
Daarnaast is Circuit ook een informatiepunt. We bieden onze leden de mogelijkheid om in contact te komen met andere Brusselse organisaties, om een nieuwe
hobby te vinden, een opleiding te volgen of hulp te krijgen.
Circuit staat open voor alle personen die in contact staan met ondersteunende
diensten, maar ook voor iedereen in de buurt die wil komen. Bij Circuit zien we
vaste ‘leden’, vrijwilligers (zowel leden als buitenstaanders), professionals uit de
geestelijke gezondheidszorg, partners (voornamelijk voor activiteiten) en ook
voorbijgangers.
Circuit biedt een plaats om elkaar te ontmoeten, om samen tijd door te brengen,
een koffie of soep te drinken tegen democratische prijzen, maar ook een plaats
om te lezen, te tekenen, te breien… We bieden ook activiteiten en uitstapjes aan
in samenwerking met andere organisaties. En we stellen onze lokalen ter beschikking voor tentoonstellingen of activiteiten met partners, maar ook voor vergaderingen of consultaties voor professionals uit de geestelijke gezondheidszorg.
Circuit
Circusstraat 7B
1000 Brussel

Grand Hospice
OPMERKELIJK ERFGOED
Grand Hospice is een complex van 16.000 m2 in het hartje van Brussel.
Van oorsprong is het Groot Godshuis (1827) een plek waar zieken, ouderen en
bedelaars opgevangen werden (die vroeger bij de begijnen terecht konden). Stilaan evolueerde het naar een rust– en verpleeghuis (Pacheco Instituut). Sinds
2014 stond deze site leeg, maar nu komt er stilaan weer leven in en wordt het
(voor even) een soort sociale en culturele plek.
TIJDELIJKE BEZETTING
In de zomer werden de 2 geklasseerde tuinen van het Groot Godshuis geopend
voor het publiek. Deze winter opent er een pop-up café in het hart van het gebouw en er worden evenementen georganiseerd door Pali Pali. Het gaat om een
tijdelijke invulling van de grote ruimte aan de Grootgodshuisstraat, want op termijn worden de gebouwen gerenoveerd tot wooneenheden en gemeenschapsdiensten.
BUURTEN OPNIEUW MET ELKAAR VERBINDEN
De leegstaande ruimtes in de gebouwen mogen tijdelijk ingepalmd worden door
projecten met een sociale en/of culturele insteek. Deze organisaties zijn reeds
actief in Grand Hospice: het Jeugdhuis Chicago, het Comité Alhambra, de vzw
Chicago back vzw, LD3 - Het Anker, Chill Yoga en Bike Hub.

Grand Hospice heeft twee ingangen. Zo wordt het ook een symbolische plek om
twee heel verschillende buurten met elkaar te verbinden… Aan de ene kant SintKatelijne met zijn toeristen en trendy restaurants. En aan de andere kant, de populaire wijken Baksteenkaai en Alhambra. De hoop is dat beide buurten binnenin
één worden.
DE ZIEL VAN ONGETROUWDE, ONDERNEMENDE VROUWEN… DE BEGIJNEN
Hoewel daar nu zo goed als niets van terug te vinden is in het straatbeeld, groeide deze buurt vanaf de dertiende eeuw uit tot het grootste begijnhof van ons
land en later zelfs van Europa. Veel bewijs is daar niet meer van: de huizen zijn zo
goed als allemaal verdwenen. Een paar woningen in de Begijnhofstraat geven
door hun vorm nog prijs dat het vroeger conventen zouden zijn geweest.
De Brusselse begijnen vulden hun dagen met liefdadigheidswerk voor de gemeenschap. In Brussel waren ze ook actief in de textielindustrie. En ze gingen
meerdere keren per dag bidden in de Begijnhofkerk, die er nog altijd staat, zij het
in haar vernieuwde zeventiende-eeuwse vorm.
Na de Franse Revolutie werd het begijnhof, zoals tal van andere kloosters geplunderd en zo verdween het Begijnhof na een bestaan van meer dan 5 eeuwen.

Simon De Schepper
Fotoreeks “Silence, between light and darkness”
Locatie: Grand Hospice

“Expo OASIS wil gebruik maken van deze prachtige vervallen locatie
en hoopt hiermee dat kunst een brug kan zijn tussen leeftijden,
werelden en culturen. De locatie oogt op de eerste plaats vervallen en
niet onderhouden, maar net dat vind ik als fotograaf een uitdaging.
Kunst hoeft niet altijd in de daarvoor voorbestemde plekken plaats te
vinden. Misschien legt deze omgeving meer verbinding met deze wijk
en de mensen die er wonen. En laat dat de bedoeling zijn.
Je wandelt doorheen 200 jaar geschiedenis en als je een van de deuren
in de gallerijen opent zie je nog de infrastructuur van een zorginstelling. Hier zijn mensen heengegaan. Je kan mijn beelden zien als een
verlengde van de geschiedenis van deze site. De worsteling die mensen hadden met het einde van hun leven en de hoop die ze koesterden dat het licht de duisternis zou overwinnen…
In het begin zie je de vogel die aankondigt dat we hier niet eeuwig
zijn en het beeld ernaast toont ons de worsteling tussen het leven en
de dood, het licht en de duisternis. De verdere beelden doorheen de
gaanderij leiden je naar een moment waarop je alles kan loslaten. Een
gezegend gevoel het einde te mogen zien als een overweldigend licht.”

Sometimes the darkness is necessary to
remind us how beautiful the light can be.

“Ik ben Simon, 59 jaar en ik werk als financieel
medewerker bij een grote organisatie. Ik ben
gepassioneerd bezig met fotografie en ik doe vrijwilligerswerk in de gevangenis van Leuven Centraal.

Vroeger fotografeerde ik met een Practica MTL.
Je had veel tijd nodig en je moest je beperken in het
aantal foto’s. Je had er alle belang bij om zuinig en
goed om te gaan met je filmrolletje. Er was een
zekere spanning tussen het gefotografeerde en het
uiteindelijk resultaat. Die tijd dat je moest wachten,
is er nu niet meer. Je kan onbeperkt fotograferen en
bij wijze van spreken ’s avonds je foto’s bewerken in
een digitale donkere kamer.
Voor beiden valt iets te zeggen, maar de mogelijkheden namen toe. Vandaar dat ik uiteindelijk koos
voor een opleiding fotografie bij CVO COOVI
Anderlecht en met de vakkennis die ik er verkreeg,
volg ik nu Fotografie bij Luca School of Arts Campus Narafi. Doorheen de vijfjarige opleiding in
10 modules heb ik geleerd dat ‘kwali-tijd’ het haalt
op snelheid en dat er veel schoonheid is. Daarvoor
hoef je heus niet naar de andere kant van de wereld.
Mijn voorkeur gaat uit naar foto’s waarbij de kijker
op zoek moet gaan wat er precies getoond wordt. Zit
er een rode draad doorheen de serie, een verhaal?”

FedOS & BOp
Als onafhankelijke koepelorganisatie van seniorenverenigingen werkt FedOS
vzw samen met clubs over heel Vlaanderen en Brussel. En hier valt heel wat
artistieke rijkdom te rapen. Daarom werken wij binnen FedOS aan een uitgebreid
Kunstenplatform. Waarom hechten we hier zoveel belang aan?
Senioren ontdekken vaak op latere leeftijd hun talent voor kunst. Sommige hebben als jongere reeds hun eerste stappen gezet als kunstenaar, maar door hun
drukke leven (werk & gezin) wordt dit vaak naar de achtergrond verschoven en herontdekken ze zichzelf vaak eens ze gepensioneerd zijn of als er wat
meer tijd vrij gemaakt wordt.
Anderen voelen deze interesses en talenten sluimeren, maar hebben om dezelfde redenen geen tijd noch de mogelijkheid gehad om hiermee iets te doen. Pas
op latere leeftijd (minder werken, kinderen studeren…) vinden ze tijd voor zichzelf, tijd om deze talenten te ontwikkelen: ze gaan naar de academie, volgen allerlei cursussen of gaan als autodidact aan de slag.
Kunstenaars +50 krijgen nog te weinig de mogelijkheid om hun werk aan een
groot publiek voor te stellen. Ze moeten vaak opboksen tegen het talent van het
jonge geweld. Omdat FedOS vzw overtuigd is van deze enorme meerwaarde ijveren wij al sinds 2010 om meer exporuimte voor kunstenaars +50.

Sinds 2016 zijn we gevestigd in dit mooie gebouw en is er een samenwerking op
vlak van kunst ontstaan met het Brussels Ouderenplatform, het aanspreekpunt
voor ouderen in Brussel. We hebben de kans om ook hier Kunst +50 aan hun
muren te hangen dus met beide armen gegrepen. Op die manier zorgen wij er
mee voor dat hun werk door veel mensen bekeken én bewonderd kan worden in
hartje Brussel en de kunstenaars zelf krijgen de kans om hun talententen te tonen!
FedOS vzw & BOp
Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Locatie Circuit
Overzicht werken
1.

Françoise Bajot / Flowers 2

2.

Giedo Lavenns / Werklui

3.

Giedo Lavenns / Dansen

4.

Giedo Lavenns / De koptelefoon

5.

Françoise Bajot / Coquelicot

6.

Giedo Lavenns / Bollen

7.

Michèle Chopard / Oasis Eden

8.

Michèle Chopard / Oasis Triangle

9.

Françoise Bajot / Flowers 1

10.

Thi Ba Van Walle / Etre dans les nuages

11.

Giedo Lavenns / Cactussen

12.

Michèle Chopard / Oasis Rêve

13.

Johan Proot / Een oase van rust en evenwicht

14.

Johan Proot / Een oase van genoegen

15.

HOBO / Eitjes

Locatie Kloster-Eck
Overzicht werken
1.

Simon De Schepper / foto La rue

2.

HOBO / eggs cement

3.

Thomas Robert / Bicyclettes et avions

4.

Forum / fotoproject Staycation

Locatie Grand Hospice
Overzicht werken
Simon De Schepper / fotoreeks
Silence, between darkness and light

Locatie Het Anker
Overzicht werken
1.

Hassan Ghanoun / Oase 1

2.

Marie-Thérèse Vandervelde / Oase 2

3.

Giedo Lavenns / Roze landschap

4.

Giedo Lavenns / Bruin landschap met maan

5.

Françoise Bajot / Rêve

6.

Otman El Aissati / Marie Louise Ruth / Stoil Asenov

7.

Ingrid Yellasics

8.

Françoise Bajot / Fenêtre

9.

Jean-Luc Vyncke / Oasis 10

10.

Ruksha Rasaiya Devi / Oasis 11

11.

Ruksha Rasaiya Devi / Oasis 12

12.

Khalid Tahri / Oasis 13

13.

Ruksha Rasaiya Devi / Oasis 14

14.

Khalid Tahri / Oasis 15

15.

Giedo Lavenns / Berglandschap met roze lijn

16.

Giedo Lavenns / Roze landschap 2

Locatie FedOS / BOp
Overzicht werken
1.

Het Anker / Alwahaa

30.

Otman El Aissati / Oasis 22

2.

Het Anker / Rustwoestijn

31.

Amin Bouffa / Oasis 23

3. > 7.

Antonio Mira / Oasis 1, 2, 3, 4, 5

32.

Albert I.M. Detandt / Oasis 24

8.

Hager El Sayed / Am Ahmed

33.

Amine Bouffa / Oasis 25

9.

Antonio Mira / Oasis 6

34.

Maysoon Qutp / Oasis 26

10.

Hager El Sayed / Palm Tree

35. > 37. Hager El Sayed / Oasis 27, 28, 29

11.

Het Anker / Vredesmeer

38.

12.

Hager El Sayed / Calm

39. > 40. Hafida Amri / Oasis 31, 32

Erland Jacobsen / Oasis 30

13. > 15. Maysoon Qutp / Oasis 7, 8, 9

41.

Antonio Mira / Oasis 33

16. > 17. Jean-Luc Vyncke / Oasis 10, 11

42.

Hager El Sayed / Hidden Beauty

18.

Ruksha Rasaiya Devi / Oasis 12

43.

Hager El Sayed / Bedouin

19.

Mohammed / Oasis 13

44. > 45. Antonio Mira / Oasis 34, 35

20.

Joël Van der Veken / Oasis 14

46.

21.

M.-T. Vandervelde / Albert

47. > 48. Antonio Mira / Oasis 36, 37

22.

Hassan Ghanoun / Oasis 16

49.

23.

Ruksha Rasaiya Devi / Oasis 17

50. > 51. Antonio Mira / Oasis 38, 39

24.

Giedo Lavenns / Waterval

52. > 54. Hager El Sayed / Oasis 40, 41, 42

Halima Rahmani / L’ espoir

Halima Rahmani / La main d’or

25. > 27. HOBO / Oasis 18, 19, 20

55.

Johan Proot / De waterdraagsters

28.

Amine Bouffa / Oasis 21

56.

Giedo Lavenns / WC-rol

29.

Hassan Ghanoun / Mijn Oase

57. > 59 Het Anker / La Palmarie,
Oase Richisimma, La vie en rose

Simon De Schepper

