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BIENNALE

HET UNIVERSUM VAN ALAIN VERSTER - LAUREAAT 2017
L'UNIVERS D’ALAIN VERSTER - LAURÉAT 2017 - THE UNIVERSE OF ALAIN VERSTER - LAUREATE 2017

09 /03 >> 06 /04-2019
OPEN: MA-DI-DO-VR 13-16U - WOE 13-20U - ZA-ZO - 13-18U / OUVERT: LU-MA-JE-VE 13-16H - ME 13-20H - SA-DI 13-18H / OPEN: MO-TU-TH-FR 13-16H - WE 13-20H - SA-SU 13-18H

C C D E V E R V E R I J - W O LV E S T R A AT 3 7 - 9 6 0 0 R O N S E

PORTFOLIO
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ONZE
LAUREATEN

KLAAS VERPLANCKE - 2003
Laureaat eerste editie
Lauréat première édition - Laureate first edition

KRISTIEN AERTSSEN - 2005
Laureaat tweede editie
Lauréat deuxième édition - Laureate second edition

CARLL CNEUT - 2007
Laureaat derde editie
Lauréat troisième édition - Laureate third edition

KAATJE VERMEIRE - 2010
Laureaat vierde editie
Lauréat quatrième édition - Laureate fourth edition
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NOS L A URÉATS
OUR L A URE ATE S
SABIEN CLEMENT - 2013
Laureaat vijfde editie
Lauréat cinqième édition - Laureate fifth edition

ALAIN VERSTER - 2017
Laureaat zevende editie
Lauréat septième édition - Laureate seventh edition

SEBASTIAAN VAN DONINCK - 2015
Laureaat zesde editie
Lauréat sixième édition - Laureate sixth edition

KLAAS VERPLANCKE - 2003
Laureaat eerste editie
Lauréat première édition - Laureate first edition
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KRISTIEN AERTSSEN - 2005
Laureaat tweede editie
Lauréat deuxième édition - Laureate second edition

ONZE
STADSMUREN
NOS MURS DE L A VILLE
OUR CIT Y WALLS
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CARLL CNEUT - 2007
Laureaat derde editie
Lauréat troisième édition - Laureate third edition

KAATJE VERMEIRE - 2010
Laureaat vierde editie
Lauréat quatrième édition - Laureate fourth edition

SABIEN CLEMENT - 2013
Laureaat vijfde editie
Lauréat cinqième édition - Laureate fifth edition

SEBASTIAAN VAN DONINCK - 2015
Laureaat zesde editie
Lauréat sixième édition - Laureate sixth edition

KLAAS VERPLANCKE
Reus
2001
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KRISTIEN AERTSSEN
Het geheim van de keel van de nachtegaal

2002

PICTURALE
PORTFOLIO
THE BIG SEVEN
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CARLL CNEUT
Eén miljoen vlinders
2007

KAATJE VERMEIRE
Mare en de dingen
2010

SABIEN CLEMENT
Brave kinders
2012

SEBASTIAAN VAN DONINCK
Magnus
2015

EDITIE 2019

BIBLIOGRAFIE
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ÉDITION 2019 - EDITION 2019

BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

2011: De duif die niet kon duiken (met Edward van de Vendel)
2012: Warres vleugels (met Inge Bergh)
2013: Vasco, het voetbalvarkentje (met Edward van de Vendel)
2015: Ik zie jou, zie jij mij (met Siska Goeminne)
2017: Vasco en het grote monster (met Edward van de Vendel)
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VERRASSENDE BEELDEN
Alain Verster debuteerde met zijn afstudeerproject ‘De duif die niet kon duiken’ en gooide
meteen hoge ogen in binnen- en buitenland. De tekst van Edward van de Vendel inspireerde de
illustrator tot het maken van krachtige, maar ook timide beelden over een duif die bang is om
haar duikexamen af te leggen. De jonge illustrator verrast met zijn collages in gedempte kleuren
en verwerkt hier en daar grapjes in het verhaal. Hij zoomt rustig in op de ervaringswereld van
de duif. Zo geeft hij aan de lezer het gevoel mee dat de duif zich onzichtbaar wil maken, omdat
hij zich niet opgewassen voelt tegen de grote test. Vanaf het ogenblik dat de duif de test aflegt,
komt er meer energie en humor in de beelden. Met auteur Edward van de Vendel vertelt de
illustrator op die manier het verhaal van een geslaagde mislukking.

DURVEN DUIKEN IN VERHALEN

ALAIN VERSTER,
LAUREAAT VAN DE PICTURALE PRIJS 2017
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MARITA VERMEULEN
Alain Verster (geb. Brasschaat, 1984) voelde zich als kind het gelukkigst als hij aan zijn tekentafel
zat, het was dan ook niet vreemd dat hij zich toen hij ouder werd, inschreef voor de richting
Grafische Vormgeving aan de kunstacademie in Gent. Tijdens zijn opleiding zocht hij geruime tijd
naar een eigen toon, stijl en techniek. Zijn mentor en docent Carll Cneut speelde een grote rol
in Versters zoektocht naar een authentieke lijnvoering: ‘Carlls steun heeft mij door mijn eerste
projecten geloodst. Ik blijf hem daar zeer dankbaar voor.’

MINUTIEUZE COLLAGES
Alain Verster heeft een opvallende en unieke techniek: ‘Ik werk met een soort van transfertechniek.
Met papiertape maak ik van oude foto’s een grove reproductie. Ik plak die beelden op een blad en
plaats ze al tekenend en schilderend in een context die bij de tekst aansluit. Vervolgens worden
de beelden ingescand en bouw ik minutieus digitale collages op.’
De gehanteerde techniek is tijdrovend, maar de illustrator beleeft zichtbaar plezier aan het
opbouwen van een eigen universum, waarin niet alleen het verhaal van de auteur zijn beslag
vindt, maar waarin hij ook zijn eigen fascinaties en beleving weergeeft.
Siska Goeminne werkte met Alain samen aan het beeldenboek: ‘Ik zie jou, zie jij mij’. Zij maakte
daarna een voorstelling op basis van tekst en beeld: ‘Ik vertel graag bij de tekeningen van Alain,
voor kinderen én voor volwassenen. Natuurlijk vind ik zijn illustraties erg mooi vanwege de
nostalgische sfeer die ze oproepen. Maar ik was ook blij verrast door de extra verhaallijnen
die Alain heeft toegevoegd. Alleen een aandachtige kijker ontdekt al die kleine extraatjes en
details. Gelukkig zijn kinderen zulke aandachtige kijkers. Ze ontdekken bijna altijd meer in de
tekeningen dan volwassenen, en ze zien het ook veel sneller.’

ILLUSTREREN IS VERTELLEN
In ‘De duif die niet kon duiken’ was het kleurenpalet van Alain Verster heel ingetogen. Hij
concentreerde zich voor dit verhaal op de kwetsbaarheid en angst van de duif. Hij toont heel
discreet dat angst functioneert als een rem en dat de omvang van de angst vaak niet in verhouding
is tot het reële gevaar. Alain geeft daar in de opeenvolgende beelden vorm aan en ontdekt voor
zichzelf al doende de magie van het vertellen: ‘‘De duif die niet kon duiken’ bevat twee gelijkende
prenten. De kijker ziet tweemaal het huis waar de duiven wonen, één keer in het begin en één
keer op het einde van het verhaal. De ene prent met een paar duiven. De andere met talloze
duiven die uit de lucht duikelen. Ik vond het fantastisch dat je dat kan als illustrator: in een
paar beelden de verandering in sfeer en emotie aangeven en zo de essentie van het verhaal
visualiseren en inleefbaar maken.’
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ALAIN VERSTER
De duif die niet kon duiken
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ALAIN VERSTER
Vasco, het voetbalvarkentje

ALAIN VERSTER
Warres vleugels

EEN UNIEKE KIJK OP HET VERHAAL
Alain Versters talent om emotionele accenten te leggen maakt hem tot een geliefd illustrator.
Edward van de Vendel formuleert het als volgt: ‘het is niet alleen de bijzondere techniek die Alain
Versters werk doet opvallen, het is vooral ook zijn blik. Hij toont niet alleen de hoofdpersoon van
een verhaal (een varkentje, een jongen), maar ook diens twijfel, diens vreugde, diens gedachten.
Die toont hij de lezer door de voorwerpen waarmee hij de personages omringt, maar ook door
enscenering en kleurgebruik. Het werk van Alain is daardoor zowel intuitief als grappig. In een
verhaal over kinderangsten (De duif die niet kon duiken) hangt er opeens een onderbroek in
een boom. In een verhaal over vriendschap en verraad (de twee prentenboeken over Vasco,
het voetbalvarkentje) slingert ergens een krant rond waarin alle mensen op de foto’s een
varkensneus hebben. Alain Verster creëert daarmee een wereld waarin steeds weer iets nieuws
te ontdekken is.’

OP ZOEK NAAR KLEUR
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Was ‘De duif die niet kon duiken’ nog intimistisch van kleur in ‘Warres vleugels’ gaat de illustrator
op zoek naar kleuren die de emotionele en narratieve lijn ondersteunen. In dit boek toont hij zich
een suggestief en inventief verteller. Zo is er het beeld van het jongetje dat naar buiten staart.
Rond het raam hangen allerlei voorwerpen die met zijn leven en dat van zijn vader te maken
hebben. Maar het is tijd om de wereld in te trekken, tijd om zelfstandig te worden. Alain toont
in deze prent dat de jongen niet ziet wat daarbuiten ligt. Het raam is groot, maar het vlak is wit.
Alles moet nog gebeuren, het leven moet nog vorm krijgen. Meekijkend met de jongen, voelt de
lezer met het jongetje hoe groot en angstaanjagend die eerste stap is. Geel is de dominante kleur
in dit verhaal. Het is een warm geel dat suggereert dat de jongen zich niet onbeschermd in het
ongewisse stort.
In ‘Ik zie jou, zie jij mij’ heeft de illustrator duidelijk aan zelfvertrouwen gewonnen en worden
zijn kleuren krachtig en sfeerondersteunend. ‘Sinds mijn eerste boek heb ik mijn techniek steeds
verder verfijnd. Ik kan er nu veel meer kanten mee uit, ik voel mij veel vrijer en geniet van de
toenemende keuzemogelijkheden. Ik ben daardoor ook meer op kleur gaan focussen. De kleuren
worden dieper en levendiger.’
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DE LEZER IS EEN ONTDEKKINGSREIZIGER
Alain Verster is zich ervan bewust dat hij voor een streng publiek werkt. Jonge kinderen zijn
opmerkzaam. Boek na boek is hij gul met details en extra verhaallijntjes. Zijn fascinatie voor
Batman is hier en daar fijntjes zichtbaar, of hij geeft terloops gestalte aan een kleine held die in
de loop van het verhaal een eigen reddingsoperatie opzet. ‘Kinderen vinden het super om tijdens
een workshop als een ontdekkingsreiziger in mijn prenten op onderzoek te gaan. Het boek ‘Ik
zie jou zie jij mij’ leent zich perfect voor zo’n zoektocht. Wanneer ik kinderen mijn techniek
aanleer, kunnen ze hun eigen personages maken. Ik geniet van hun verwondering als ze tot
mooie resultaten komen.’
ALAIN VERSTER
Ik zie jou, zie jij mij
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ALAIN VERSTER
Ik zie jou, zie jij mij

IN BEELDEN UITGEDRUKT
Behalve illustrator is Alain Verster leraar beeldatelier. ‘Ik wil kinderen het plezier van het tekenen
laten ervaren. Tonen hoe ze zichzelf kunnen uitdrukken in lijnen en kleuren. Ik reik hen zoveel
mogelijk technieken aan, zodat ze keuzes kunnen maken, kunnen ontdekken waar ze goed in
zijn.’ Hij treedt zo met grote vanzelfsprekendheid in het voetspoor van zijn mentor Carll Cneut
die er als docent aan de kunstacademie keer op keer een punt van maakt dat jonge mensen op
zoek moeten gaan naar authenticiteit en waarachtigheid, dat ze hun eigen stem moeten vinden
en vooral ook laten horen.

RUIMTE VOOR BEELDEN
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Steeds vaker wordt Alain gevraagd om zijn werk tentoon te stellen. Een boek is iets helemaal
anders dan een tentoonstellingsruimte, maar de illustrator streeft er naar om ook in een
driedimensionale ruimte zijn prenten optimaal tot hun recht te laten komen zodat toeschouwers
genieten en geinspireerd worden: ‘ik hou ervan als mijn prenten in een nostalgische sfeer
worden tentoongesteld. Dan werken de beelden het best. Ik vind het ook belangrijk dat de kijker
er een beeld van krijgt hoe ik werk, er is dus altijd op zijn minst een klein ateliertje in de ruimte
aanwezig.’
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EEN BIJZONDER UNIVERSUM
Hoe het werk van Alain ook gepresenteerd wordt: in een boek, een bibliotheek, of in een grote
ruimte, in een discreet kadertje of op een metersgrote print, het werkt en neemt de toeschouwer
mee naar een bijzonder universum, waar kleine mensen grote dingen doen, waar gelachen
en meegevoeld kan worden, waar de lezer de kans krijgt om weg te duiken in een waaier van
verhalen.

ALAIN VERSTER
Vasco en het grote monster

INTRODUCTION
FESTIVAL ‘ PICTURALE ’ 2019 - DÉJÀ LA 8IÈME ! BIENNALE DE L’ILLUSTRATION
Picturale, est une organisation (asbl) Culturelle, soutenue par la Ville & le Centre Culturel
de Renaix ‘de Ververij’, reconnue au- delà des frontières

INLEIDING
FESTIVAL ‘ PICTURALE ’ 2019 - DE NU AL 8STE! BIËNNALE VD ILLUSTRATIE
Picturale is een, over de grenzen gekende, Culturele organisatie (vzw) ondersteund door
de stad Ronse & het Cultureel Centrum ‘de Ververij‘

qui a pour but
°d’offrir d’une part, une solide plate-forme encourageante aux ‘jeunes loups‘ participants
°d’autre part, de permettre aux ‘talents consacrés’ de se manifester professionnellement
dans un superbe cadre favorable à l’inspiration et la création
°et de rassembler activement, pendant 4 semaines, artistes et public autour de cet événement, pour découvrir, dialoguer, mais surtout profiter pleinement de cet art magique
qu’est l’illustration
Lé rendez-vous incontournable, depuis 2003, pour de plus en plus de professionnels de
l’illustration, candidats enthousiastes et visiteurs curieux, étonnés, charmés et élogieux !
(plus de 3000 / édition 2017)

met als doel
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°het aanreiken van een sterk, aanmoedigend artistiek platform voor de aanstormende
illustratie-talenten, de ‘jonge wolven’
°de ‘gevestigde illustratoren‘ de kans te bieden zich, via oa.een grootse tentoonstelling,
professioneel te uiten in het bijzonder creatief inspirerend kader van de prachtige site
van de ‘Ververij’
°de kunstenaars /illustratoren en het publiek interactief bij elkaar te brengen tijdens deze
4-weekse happening, om te ontdekken, te dialogeren, maar vooral met volle teugen te
genieten ! van deze ‘magie’ van de illustratie-kunst die nooit onberoerd laat …
Dé, sinds 2003 al, niet te missen vaste afspraak voor steeds meer professionals van de
illustratie, enthousiaste kandidaten & nieuwsgierige, verraste, ingenomen, en steeds weer
lovende bezoekers (méér dan 3000 / edite 2017)

27

INTRODUCTION
‘PICTURALE’ FESTIVAL, EDITION 2019 - ALREADY THE 8TH TWO YEARLY EDITION
Picturale is a cultural non-profit organisation supported by the city of Ronse and the
cultural institution ‘De Ververij’.
It aims:
° To offer a strong and encouraging platform for fresh talents in the arts of illustration.
° To provide renowned illustrators the opportunity to express themselves in a rofessional
way by means of an exhibition in the extraordinary setting of the “Ververij”.
° To connect both artists/illustrators and audience in a four week happening filled with
discoveries, dialogue and delight when confronted with the ‘magic’ that is called illustration
…
The, since 2003, mandatory appointment for all professionals, enthusiastic candidates
and curious, surprised and ever laudatory visitors (more than 3000 in the 2017 edition).

PROGR AMME
AU PROGRAMME DU 9 MARS AU 6 AVRIL 2019
VERNISSAGE: SAMEDI 09/03/2019
+ FESTIVAL D’OUVERTURE AVEC DES CONTES DANS LA VILLE

PROGRAMMA
OP HET PROGRAMMA, VAN 9 MAART TOT 6 APRIL 2019:

FINISSAGE: SAMEDI 06/04/2019
NOUS VOUS PROPOSONS
1.
Présentation encourageante d’une sélection de ‘ jeunes loups’ de l’illustration
2.
Grande exposition des ‘ talents consacrés ‘.
3.
Galerie d’honneur ‘ PRIMA PICTURALE’ pour les septlauréats du grand prix
‘Prestige’ des éditions précédentes, les ‘ BIG SEVEN ‘.
4.
En solo, l’oeuvre de Alain Verster, gagnant du grand prix Prestige 2017

VERNISSAGE: ZATERDAG 09/03/2019
		
+ OPENINGSFEEST MET VERHALEN IN DE STAD
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FINISSAGE: ZATERDAG 06/04/2019
WAT KUNT U VERWACHTEN?
1.
Een aanmoedigende tentoonstelling van geselecteerde ‘jonge’ talenten.
2.
Een grootse tentoonstelling van ‘gevestigde waarden’
3.
De ‘BIG SEVEN’, een eregalerij met de vorige 7 laureaten.
4.
Een heuse Solo-tentoonstelling van de laureaat ‘Picturale’ 2017:
Alain Verster
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PROGR AM
PROGRAMMED FROM THE 9TH OF MARCH UNTIL THE 6TH OF APRIL 2019:
OPENING: SATURDAY, 9TH OF MARCH, 2019
+ OPENING FESTIVAL WITH STORIES IN THE CITY
CLOSING: SATURDAY, 6ST OF APRIL 2019
WHAT YOU GET:
1.
An encouraging showcase of selected young talents
2.
A unique exhibition of renowned illustrators
3.
The ‘BIG SEVEN’, the hall of fame with all seven previous laureates
4.
A genuine solo-exhibition dedicated to the work of Alain Verster,
laureate of the edition 2017 Picturale

WEEKEND / FÊTE
9 MARS 2019

WEEKEND/FEEST
9 MAART 2019
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Muuronthulling
Weekend/feest met receptie
Verhalen in de Stad
Prijsuitreiking vakjury
Boeken- en tekeningenmarkt
Geleide wandelingen
Workshops & performances
Nocturnes
Boekpresentaties
Uitreiking publieksprijs (06/04)

Inauguration du septième mur de la ville de Renaix , illustré par Alain Verster
Ouverture festive ! & réception
Des Contes dans la Ville
Attribution des différents prix , décernés par le Jury de professionnels
Foire aux livres & aux illustrations
Parcours ‘ PICTURALE ‘ guidé traversant la ville
Ateliers & performances
Nocturnes
Présentation d’auteurs & leurs éditions
Attribution des deux prix du ‘public’ (06/04)
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WEEKEND/FE STIVITIE S
9TH OF MARCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Revelation of the wall
Weekend/festivities and opening drink
Stories in the City
Award ceremony by the jury
Bookshop and illustration market
Guided tours
Workshops
Nocturne
Book presentations
Award by the public (06/04)

ACTIVITÉS
9 MARS - 6 AVRIL 2019
1.

ACTIVITEITEN

2.
3.
4.
5.
6.

Collaboration créative des Académies , contribuant à la préparation du centre ville
dans le cadre du grand Festival de l’Illustration sur le magnifique site CC ‘ de Ververij ‘
Festival d’ouverture avec des Contes dans la Ville
Parcours ‘ PICTURALE ‘ guidé
Ateliers organisés
Performances
Finissage

9 MAART - 6 APRIL 2019
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Creatieve samenwerking met de Academies die de stadskern klaarstomen voor
hét Illustratiefestival op de prachtige site van het CC de Ververij
Openingsfeest met Verhalen in de Stad
Een geleide Picturale wandeling
Workshops
Performances
Finissage
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ACTIVITIE S
9TH OF MARCH - 6TH OF APRIL 2019
1.
Creative collaborations with various academies to prepare the inner city for a
vibrant
festival on the beautiful site of the “Ververij”
2.
Opening festival with Stories in the City
3.
Guided Picturale tours
4.
Workshops
5.
Performances
6.
Finissage

P-ROUTE

PICTURALE

I L LU ST R AT I E F EST I VA L
FESTIVAL DE L'ILLUSTRATION - ILLUSTRATION FESTIVAL

De locatie van de muurillustratie wordt telkens zorgvuldig uitgezocht en vormt stilaan een
mooi parcours doorheen het centrum van Ronse.
Dit parcours in opbouw zal in de toekomst een vaste bewegwijzering krijgen en als
uitgestippelde wandeling een permanent onderdeel zijn van de Picturale.

2

De wandeling is momenteel zo’n 2,5km en leidt u langs enkele mooie plekjes in de stad.

1

5
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Les emplacements pour les murs illustrés sont à chaque fois choisis avec précaution et
forment déjà un merveilleux parcours à travers le centre ville de Renaix.
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3

Cette promenade , en construction , sera dans le futur balisée et fera, en tant que promenade
tracée , partie fixe du Festival Picturale.
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Le parcours fait environ 2.5 km et vous guide par les plus beaux endroits de la ville.

4
7

All locations for the in situ wall illustrations are carefully selected and form a route through
the historical city of Ronse.
In the nearby future this route will have a permanent signage and becomes a mapped out
walk as part of Picturale.
This walk is nowadays approximately 2,5 km long and guides through some of the most
remarkable spots of the city?

1 KLAAS

2 KRISTIEN

P I CT U R A L E .BE

3 CARLL

4 KAATJE

5 SABIEN

6 SEBASTIAAN

7 ALAIN

P-ROUTE

PICTURALE

ILLUSTRATIEFESTIVAL
F E S T I VA L D E L ' I L L U S T R AT I O N
ILLUSTRATION FESTIVAL

COMMUNICATIE
36
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C OMMUNICATION
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BIENNALE

HET UNIVERSUM VAN ALAIN VERSTER - LAUREAAT 2017
L'UNIVERS D’ALAIN VERSTER - LAURÉAT 2017 - THE UNIVERSE OF ALAIN VERSTER - LAUREATE 2017

09 /03 >> 06 /04-2019
OPEN: MA-DI-DO-VR 13-16U - WOE 13-20U - ZA-ZO - 13-18U / OUVERT: LU-MA-JE-VE 13-16H - ME 13-20H - SA-DI 13-18H / OPEN: MO-TU-TH-FR 13-16H - WE 13-20H - SA-SU 13-18H

CC DE VERVERIJ RONSE

WOLVESTRAAT 37 - 9600 RONSE - 1 € / 2 €

OPENING / OUVERTURE - ZAT/SAM/SAT 09/03
13 U/H: VERHALEN IN DE STAD / STORIES IN THE CITY / HISTOIRES
DANS LA VILLE - 16 U/H: MUURONTHULLING / INAUGURATION DU
MUR / REVELATION OF THE WALL - 17 U/H: VERNISSAGE

Ontwerp: Waldo De Groote

PICTURALE 2019
Preview affiche

PICTURALE

PICTURALE

ILLUSTRATIEFESTIVAL

VERHALEN IN DE STAD

F E S T I VA L D E L ' I L L U S T R AT I O N
ILLUSTRATION FESTIVAL

DES CONTES DANS LA VILLE
STORIES IN THE CITY
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BIENNALE

e

BIENNALE

HET UNIVERSUM VAN ALAIN VERSTER - LAUREAAT 2017

10U30/10H30 - CC DE VERVERIJ - WOLVESTR. 37 - RONSE

09 /03 >> 06 /04-2019

ZATERDAG 9 MAART 2019: EEN DAG VOL VERHALEN IN DE STAD!
SAMEDI 9 MARS 2019: UNE JOURNÉE PLEINE DE CONTES DANS LA VILLE
SATERDAY MARCH 9TH 2019: A DAY FULL OF STORIES IN THE CITY

L'UNIVERS D’ALAIN VERSTER - LAURÉAT 2017 - THE UNIVERSE OF ALAIN VERSTER - LAUREATE 2017

OPEN: MA-DI-DO-VR 13-16U - WOE 13-20U - ZA-ZO - 13-18U / OUVERT: LU-MA-JE-VE 13-16H - ME 13-20H - SA-DI 13-18H / OPEN: MO-TU-TH-FR 13-16H - WE 13-20H - SA-SU 13-18H

CC DE VERVERIJ RONSE - WOLVESTRAAT 37 - 9600 RONSE - 1 € / 2 €
OPENING / OUVERTURE - ZAT/SAM/SAT 09/03 /

16 U/H: MUURONTHULLING / INAUGURATION DU MUR
REVEL ATION OF THE WALL - 1 7 U/ H: V ERN ISSAG E

Ontwerp: Waldo De Groote

PICTURALE 2019
Preview preﬂyer front

MET/AVEC/WITH: JAN DE ZITTER - REBECCA STRADIOT - HILDE ROGGE
PETER LEIN - FRED VERSONNEN - NANCY LEMAY - MARIE THÉ ...
Ontwerp: Waldo De Groote

PICTURALE 2019
Preview preﬂyer back

PICTURALE

PICTURALE

ILLUSTRATIEFESTIVAL

ILLUSTRATIEFESTIVAL

F E S T I VA L D E L ' I L L U S T R AT I O N
ILLUSTRATION FESTIVAL

F E S T I VA L D E L ' I L L U S T R AT I O N
ILLUSTRATION FESTIVAL
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BIENNALE
e

BIENNALE

HET UNIVERSUM VAN ALAIN VERSTER - LAUREAAT 2017

HET UNIVERSUM VAN ALAIN VERSTER - LAUREAAT 2017
L'UNIVERS D’ALAIN VERSTER - LAURÉAT 2017 - THE UNIVERSE OF ALAIN VERSTER - LAUREATE 2017

L'UNIVERS D’ALAIN VERSTER - LAURÉAT 2017 - THE UNIVERSE OF ALAIN VERSTER - LAUREATE 2017

09 /03 >> 06 /04-2019
OPEN: MA-DI-DO-VR 13-16U - WOE 13-20U - ZA-ZO - 13-18U / OUVERT: LU-MA-JE-VE 13-16H - ME 13-20H - SA-DI 13-18H / OPEN: MO-TU-TH-FR 13-16H - WE 13-20H - SA-SU 13-18H

C C D E V E R V E R I J - W O LV E S T R A AT 3 7 - 9 6 0 0 R O N S E

C C D E V E R V E R I J - W O LV E S T R A AT 3 7 - 9 6 0 0 R O N S E
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- Oink!, met Geert De Kockere, De Eenhoorn 2003.
- Het woei, met Edward van de Vendel, De Eenhoorn 2003.
- Hic sunt leones (bijdrage), bij een tekst van Oscar Wilde, Bries 2004.
- Lied voor een girafje, met Edward van de Vendel, De Eenhoorn 2004.
- Buiten de lijntjes gekleurd (bijdrage), Marita Vermeulen, Lannoo en VFL, 2006.
- Hagedissie het bijzonderwonder, met Edward van de Vendel, De Eenhoorn 2006.
- Uil plus Leeuwerik, met Ianka Fleerackers, De Eenhoorn 2006.
- Dierbaar (bijdrage), bij een tekst van Noëlla Elpers, Lannoo 2007.
- Zwaan, met Ianka Fleerackers, De Eenhoorn 2007.
- Hic Sunt Leones 2 (bijdrage), bij een oeroud Fins sprookje, Bries 2007.
- Monsterlijke Microben, met Geert Bouckaert, Lannoo 2007 (non fictie).
- Mijn eerste dierengroeiboek, ik lees het zelf, Kriebeldieren, met Ludwien Veranneman,
Davidsfonds/Infodok 2007.
- Vergif en verboden producten, Evelien De Vlieger en Jan Tytgat, Lannoo 2008 (non-fictie).
- Kwam dat zien (bijdrage), gedichtenbundel, Querido 2008.
- Metromonsters, met Pieter Van Oudheusden, De Eenhoorn 2008.
- Kwilniet, met Paul de Moor, Lannoo 2008.
- Van Wolf tot Watje, Jan Paul Schutten, Davidsfonds/Infodok 2008 (non- fictie).
- Voor nu en nog heel lang (bijdrage), Stichting Lezen 2009.
- Ik wil een naam van chocola (bijdrage en coverbeeld), Ted van Lieshout, Querido 2009.
- Voel je wat ik voel (coverbeeld en bijdrage), Jan Van Coillie, Davidsfonds Infodok 2009.
- Welterusten Iedereen, Edward van de Vendel, De Eenhoorn 2009.
- Het heerlijkste Sinterklaas voorleesboek (bijdrage Winterhaas), diverse auteurs, Querido 2009.
- Groot van Liefde, Ianka Fleerackers, De Eenhoorn (voorjaar 2010).
- Wie heeft hier met verf lopen smijten? (bijdrage) Ted Van Lieshout, Querido (voorjaar 2010).
- Tikken tegen de maan (bijdrage), Joke Van Leeuwen, Ons erfdeel (voorjaar 2010).
- Een kikker om te kussen (bijdrage), Prinses Mathilde, Lannoo (voorjaar 2010).
- Frankenstein, Pieter Embrechts, Lannoo (voorjaar 2011).
- Het grote Grimmboek (bijdrage: Assepoester), Lannoo (voorjaar 2012).
- Billy the Kid & de Sheriff, Siska Goeminne, Lannoo (najaar 2012).
- Magnus kan niet slapen, Kim Crabeels, Lannoo (zomer 2013).
- Het Rarebeestencarnaval, Siska Goeminne, Lannoo (najaar 2013).
- Magnus en de Kakado, Kim Crabeels, Lannoo (voorjaar 2014).
- Kat, met hoofdletter K, Siska Goeminne, Lannoo (juni 2014).
- Geluk voor kinderen, Leo Bormans, Lannoo (september 2014).

- Magnus is ziek, Kim Crabeels, Lannoo (oktober 2014).
- Magnus en zijn superkat, Kim Crabeels, Lannoo (voorjaar 2015).
- Wit konijn in Wonderland, Siska Goeminne, Lannoo (najaar 2015).
- Geluk voor kinderen 2/vriendschap, Leo Bormans, Lannoo (najaar 2016).

INTERNATIONAAL

INTERNATIONAL
- Winterhaas, met Edward van de Vendel, Blue in Green Nederland, december 2007.
- Snowwhite, Blue Apple books USA & Korea (voorjaar 2013).
- Cowboy Boyd & Mighty Calliope, Lisa Moser, Random House USA (zomer 2013).
- Foreman Farley has a Backhoe, Penguin books USA (zomer 2014).
- The Odyssey, Usborne Publishing, UK (najaar 2016)

VERTALINGEN

TRADUCTIONS - TRANSLATED WORK
- Monsterlijke microben, Japan, (eind 2009).
- Hagedissie het bijzonderwonder, Reader Publishing company, Taiwan, (2011).
- Welterusten Iedereen, Reader Publishing company, Taiwan, (2011).
- Groot van Liefde, Korea Schweitzer, Korea, (2011).
- Welterusten Iedereen, Petrel Publishing House, China, (2012).
- Magnus en de Kakado, Korea, Gimm Young (2016).
- Kat, met hoofdletter K, China People’s Oriental(2016).
- Kat, met hoofdletter K, Plurus Books, UK (2016)
- Geluk voor kinderen, Frankrijk, Glénat Jeunesse (2016).
- Geluk voor kinderen, Canada, Editions de L’homme (2016).
- Geluk voor kinderen, Duitsland, Dumont Buchverlag (2016).
- Geluk voor kinderen, Korea, Better Books (2016).
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EEN EIGEN VERHAAL, EXUBERANT EN ZACHT

EEN EIGEN VERHAAL

SEBASTIAAN VAN DONINCK,

Sebastiaan Van Doninck debuteerde in 2003 met Oink (tekst Geert De Kockere) en Het woei
(tekst Edward Van de Vendel). De recensenten waren geïntrigeerd, zij het ietwat aarzelend in
hun beoordeling. Zijn prenten werden voorzichtig ‘persoonlijk’ genoemd, ‘gedurfd’ of ‘ongewoon’.
Zijn kleurgebruik was ‘opvallend’. Geen superlatieven, maar de aankomende illustrator sprak op
een wat dubbelzinnige manier aan door zijn directheid. De lezers behagen met mooie prenten is
overigens niet iets wat hij nastreeft: ‘Een mooie tekening is vaak te gepolijst.’ Pas wanneer een
illustratie raakt, om welke reden dan ook, is ze voor Van Doninck geslaagd.

LAUREAAT VAN DE PICTURALE PRIJS 2015

JEN DE GROEVE
‘Een goede tekenaar alleen maakt nog geen illustrator. Niets is bovendien zo relatief als een goede
tekening.’ Dat meent Sebastiaan Van Doninck (Gierle, 1979) en hij kan het weten. Hij is docent
illustratie aan het Sint Lucas in Antwerpen, maakte prenten voor zo’n vijfentwintig boeken en
illustreert onder meer voor De Morgen en Knack. En hoewel zijn werk ook in Amerika en GrootBrittannië goed gesmaakt wordt, prefereert hij wat zijn Vlaamse uitgever en de Vlaamse markt hem
in de eerste plaats bieden: vrijheid. Vrijheid, zo blijkt, is een belangrijk goed voor deze verteller.
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Raken doet Van Doninck overtuigend met zijn derde boek, Lied voor een girafje (2004, tekst
Edward Van de Vendel). Het boekje gaat over de emoties van een kersverse vader giraf bij de
geboorte van zijn eigen ‘girafje, klein onafje’. De tekenaar blijkt net als Van de Vendel feilloos in
staat te zijn humor en emotie te laten harmoniëren. Lied voor een girafje werd breed gewaardeerd
en de illustraties werden bekroond met een Boekenpluim. Van Doninck heeft een jaar na zijn
debuut al duidelijk zijn plaats gemarkeerd op de kinderboekenmarkt. Dat betekent heel wat,
want Vlaanderen staat op vlak van illustratie internationaal hoog gerangschikt. In een gesprek
naar aanleiding van dit artikel blijkt dan ook dat Van Doninck mooie ambities koestert:
‘Een goede illustrator is ook vooral iemand die vertelt, die tussen de lijnen van de tekst zijn eigen
verhaal weet te brengen. Iemand die in dialoog gaat met de auteur en zijn visie op de wereld of
het verhaal durft te laten doorschemeren. Iemand die niet bang is voor zijn eigen schriftuur. Een
goede illustrator is iemand die - los van verwachtingen of trends - zijn eigen manier van werken
heeft gecultiveerd en hiermee inhoudelijk aan de slag gaat.’
Van Doninck vertelt in elk boek weer een eigen verhaal. Zijn vierde maakt hij opnieuw met Van
de Vendel: Hagedissie, het bijzonderwonder (2006). In het dierenbos is koning Leeuw met zijn
hele familie verdwenen en de dieren vragen zich af hoe het nu verder moet. Voor een dergelijke
noodsituatie is er immers niet gewoon een wonder, maar een bijzonderwonder nodig. De ritmische,
inventieve vertelling wordt met eenzelfde ferm elan verder gedragen door de illustraties. Niet
alleen bepaalt Van Doninck mee de dynamiek van het boek, zijn situatieschetsen evoceren los
van de tekst nevenverhaaltjes. Zo moeten er -- zo gaat de tekst -- vliegjes worden vangen voor
Hagedissie. Maar hoe je zoiets doet is een vraag die alleen in de prenten wordt gesteld. Vang je
vliegjes met een vogelnetje? Vind je ze misschien ook onder een boom? Muis licht er even eentje
op om te kijken. En wat zou er gebeuren als een klein meisje de krokodil een vlieg afvangt...?
De illustraties zijn knap humoristisch met een warme toon. De tweedimensionale figuurtjes in
naïeve stijl en de druk bevolkte landschappen vol kleine, parallelle tafereeltjes doen wat aan het
werk van Kristien Aertssen denken.
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SEBASTIAAN VAN DONINCK
Alice
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SEBASTIAAN VAN DONINCK
Jules Verne

EXUBERANT EN ZACHT

Van Doninck evolueert snel van hoofdzakelijk getekende prenten naar beelden met gemengde
techniek. In een reeks boekjes met Ianka Fleerackers over Uil (Groot van liefde, Uil plus Leeuwerik
en Zwaan – 2006-2010) tekent die evolutie zich duidelijk af. Humor en sfeer gaan opnieuw mooi
samen, en de tekenaar contrasteert warme zachte kleuren met pittige tinten. De combinatie van
digitaal en ambachtelijk tekenen opent duidelijk perspectieven voor Van Doninck. Hij beschikt er
mee over een zeer gevarieerd palet en slaagt erin zijn beelden meer gewicht te geven.
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Waar zijn eerste boeken vooral frapperen door de intuïtieve prenten, slaagt de tekenaar er
gaandeweg steeds beter in ‘doorwerkte’ beelden te maken. De kunst is, zo zegt hij zelf, om het
frisse van de eerste inspiratie daarbij te behouden. Hij evolueert niet alleen sterk in technisch
opzicht, maar hij eist ook inhoudelijk steeds meer zijn plaats op. En daar vindt hij gaandeweg
steeds nieuwe en verfijndere vormen voor. In zijn materiaalkeuze en stijl bijvoorbeeld. Billy The
Kid & de sheriff (Siska Goeminne, 2012) is een luisterverhaal op muziek, over bandieten die elkaar
afknallen in het wetteloze wilde westen. Van Doninck kiest hier voor een gladde, cartooneske stijl,
de coverprent lijkt op een beeld uit een wildwestaffiche. De toon is gezet, het showgehalte en het
vertoon van indianenverhalen zoals Buffalo Bill ze placht op te dissen, stralen van de prenten af:
schaduwtekeningen, dramatische, overdreven gestes en smoking guns overal. De westernclichés
zijn ten top gevoerd en de ironische toon van de prenten matcht perfect met de theatrale, soms
absurde tekst, vol hyperbolen en dwaze uithalen. Maar temidden van heel veel actie en herrie
brengt Van Doninck een paar prenten in met een opmerkelijke stilering: het lijk van een man van
wie Billy hield, en Billy die in de regen aan zijn graf staat. Het is natuurlijk erg delicaat om een stoer
verhaal brengen met een gevoelige inslag, want er is nauwelijks een groter cliché denkbaar dan dat
van de koude killer met een soft spot. Makkelijk sentiment en uitvergrote tegenstellingen liggen
voor de hand. Van Doninck past er echter voor om de contrasten aan te zetten, hij geeft de beelden
daarentegen iets abstracts en daarmee verleent hij ze een zekere esthetiek. De karikatuur krijgt een
afgemeten vleugje tristesse. Knap gedaan van Van Doninck, want hij brengt reliëf en nuance aan in
een licht en snel verhaal. De tekst, daar ben je zo doorheen, maar aan de beelden blijft je blik haken.

SEBASTIAAN VAN DONINCK
Blauwe Rots
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Van Doninck kan dus zeer goed zachte nuance en sfeer in zijn beelden te leggen, maar desondanks
blijven exuberante en vrolijke ritmiek kernwoorden in zijn werk. Van Doninck heeft behalve verhalen
ook nogal wat informatieve boeken geïllustreerd. Je kunt je afvragen of zo’n fantasievolle aanpak
wel werkt wanneer de waarheidsgetrouwheid bewaakt moet worden. Maar Van Doninck houdt
fantasie en feiten op een heel eigen wijze in balans.
Van Wolf tot Watje (2008, tekst Jan Paul Schutten) is een informatief boek over huisdieren. Hoe
zijn ze geëvolueerd van wild dier tot het aaibare beestje dat we in huis halen? Schutten is een
creatief verteller die houdt van humorvolle, snedige verhalen, maar hij blijft ook een man van de
feiten. Van Doninck is een perfecte match, want zijn vrolijke interpretaties spelen een boeiend spel
met die wetenschappelijke feiten. Hij gaat speels en creatief om met de typering van de dieren en
met het verwachtingspatroon, en hij fantaseert met een grote vanzelfsprekendheid. In de illustratie
van de huiskat die doortastend haar slaapplek verdedigt met prikkeldaad, zie je voldoende aspecten
geïllustreerd van het territoriumdier dat de poes van nature is. Net zoals je ook in de uitbeelding

SEBASTIAAN VAN DONINCK
Blauwe Rots
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SEBASTIAAN VAN DONINCK
Jules Verne

van een school vissen in de vorm van een monster, die zo een grote roofvis op de vlucht drijft,
natuurlijk gedrag herkent. Meerduidiger zijn prenten als die van de slang, keurig op een stoeltje en
uitgedost met een gedomesticeerde strik, maar die door een boograam naar de appelboom zit te
gluren. Je kunt daaruit om te beginnen besluiten dat dit dus een ‘huisdier’ is om weloverdacht mee
om te gaan. Bovendien trekt de ludieke referentie naar kerk en Bijbels paradijsverhaal het thema
helemaal open. Van Doninck heeft het niet alleen over biologie en gedrag, maar ook over onze kijk
op dieren die cultureel-historisch is overgeleverd.
De steelse commentaren van de illustrator op zijn onderwerp, zijn overigens bijzonder amusant. De
fret, een kleine pittige jager in het wild, wordt afgebeeld in jagerspak achter het raam. De wilde jager
is een huiselijke brave borst geworden. En wat te denken van het konijn in geruite jurk met kanten
kraagje dat een koekje sopt? Van Doninck draagt niet alleen de boodschap van het verhaal verder,
hij voegt er in alle vrijheid en met veel pit zijn eigen kijk aan toe.
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PERSPECTIEF EN COMPOSITIE

Bovengenoemde bijdragen van de illustrator aan het verhaal zijn wellicht vooral besteed aan wat
oudere lezers, maar in Metromonsters (2008, tekst Pieter van Oudheusden) bijvoorbeeld spreekt
Van Doninck kinderen vanaf een jaar of vijf heel concreet aan in zijn beelden. Hij doet dat door
voor een groot stuk het perspectief van de kleine Mimi in te nemen. Zo is Mimi’s mama, die het veel
te druk heeft om aandacht te hebben voor haar kind, nooit helemaal in beeld. Haar hoofd wordt
niet afgebeeld, wat heel direct illustreert dat er hoegenaamd geen aansluiting is tussen moeder en
dochter.
Ook in de reeks over Magnus (2013-2015, tekst Kim Crabeels) maakt Van Doninck voor jonge
kleuters vanaf vier jaar betekenis en gevoel direct zichtbaar. In Magnus en zijn superkat (2015),
waarin buurjongen Bull komt snoeven met zijn hamster die truukjes kan, laat hij met perspectief en
schaduwwerking duidelijk zien hoe dominerend die figuur voor Magnus is. En hoe kleintjes Magnus
zich voelt als zijn ‘superkat’ hem in verlegenheid brengt tegenover Bull. Zeer goed afgewogen is
de slotprent, waarin die lieve poes haar aard laat zien. Ze is afgebeeld op een witte achtergrond,
zonder decor, en ook Magnus is niet te zien. Het is immers de vraag of de jongen kan delen in de
triomf van superkat, die Bulls hamster smakelijk naar binnen werkt. Van Doninck creëert een open
plek, laat dubbelheid en gemengde gevoelens toe in het slot van een verhaal.
In het voorleesboek Kat: met hoofdletter K (2014, tekst Siska Goeminne), een vrije variatie op het
sprookje van de Gelaarsde Kat, verrast Van Doninck met knappe geschilderde taferelen. De skyline
van New York is een constante, de kleuren van de stad (rode baksteen, groen glas en metaal)
vormen de hoofdtonen. Stadsgewoel vult de bladzijden. De perspectiefwissels en de gevarieerde
composities zorgen voor een grote dynamiek. Van Doninck schildert hier met zeer veel zwier en een
naturel dat we nog niet eerder in zijn werk zagen. Sprekende en evocatieve prenten met kleurrijke
taferelen die elke bladzijde tot een feest maken. Kat: met hoofdletter K boeit zowel de voorlezer als
het jonge kind met beelden die beiden op hun begripsniveau aanspreken. Redenen te over dus om
de illustraties uit dit boek in 2015 te bekronen met de tweejaarlijkse Picturale Prijs.
Sebastiaan Van Doninck heeft zich sinds het begin van zijn carrière een avontuurlijke illustrator
getoond en met Kat: met hoofdletter K bewijst hij nog maar eens dat hij de mogelijkheden van zijn
beeldtaal vrijelijk verder exploreert. Hij intrigeert en inspireert keer op keer met zijn wonderlijke
wereld, een mix van verbeelding en realisme, van uitbundige clownerie en waarachtige emoties.
Momenteel werkt hij aan een verhaal waarvoor hij niet alleen tekent, maar ook de tekst schrijft. De
verwachtingen zijn hooggespannen.
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SEBASTIAAN VAN DONINCK
Alice

ORGANISATIE: VZW PICTURALE, RONSE
ORGANISATION ASBL: PICTURALE, RENAIX
ORGANISING COMMITTEE: VZW PICTURALE
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Snorkelend in de illustratorenzee weet men waarlijk niet wat men ziet.
Men zwemt ertegen de wonderlijkste vissen aan : zebravissen, beekridders, mantaroggen,
jolige schildpadden …
Kortom, tegen allerlei vissen, zelfs vissen die geeneens vissen zijn, maar wel hun plekje
onder het wateroppervlak opeisen.
De jury - Sabien Clement, Carll Cneut, Sebastiaan van Doninck, Ferry van Vosselen en
Kaatje Vermeire, kortom ervaren snorkelaars en ook zelf een veelkleurig allegaartje van
waterdieren – kent die rijke en bonte zee goed.
Zoekend naar dolfijnen kan men onverwachts tegen een rode poon aan zwemmen. Of tegen
een goudvis als Pieter Gaudesaboos. Of nog, tegen een verrassende stekelbaars als Nina
Vandeweghe.

R APPORT DU JURY POUR
‘LE GR AND PRIX PRE STIGE 2017’

Uiteindelijk, na wikken en wegen, in alle ernst en objectiviteit en onschuld, dat spreekt,
kon de jury niet naast die ene uiterst geslaagde, bijzonder sfeervolle en volstrekt originele
inzending: prenten die een even verstilde als verhalende verzameling van beelden zijn.

REPORT OF THE JURY
‘PICTUR ALE PRE STIGE PRICE 2017’

Voor de jury gaat de grote PICTURALE PRESTIGEprijs 2017 – versta een muurschildering,
een solo-tentoonstelling én 2500 euro – van ganser harte naar rode poon, vis van het jaar,
Alain Verster.

De illustrator weet hoe de kijker mee te sleuren naar zijn melancholische ‘universum’: een
onderwaterwereld waar je nooit eerder bent geweest maar absoluut heen wilt.
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Nageant dans la vaste mer des illustrateurs on n’en croit réellement pas ses yeux.

Scuba diving in the sea of illustrators one hardly knows where to look first.

On y découvre des animaux aquatiques les plus miraculeux: poissons zèbre, truites
argentées, raies manta, tortues enjouées …

One bumps up on the most amazing fishes: zebrafish, brookers, manta rays, jolly turtles, ...

Bref, toutes sortes de poissons, et qui parfois n’en sont même pas, mais exigent néanmoins
leur place sous la surface de l’eau.
Le jury – Carll Cneut, Sabien Clement, Sebastiaan Van Doninck, Ferry Van Vosselen et
Kaatje Vermeire, nageurs expérimentés mais pour tout vous dire également un méli-mélo
d’ animaux aquatiques ‘haut en couleur’ - la connaissent très bien cette mer abondante et
bariolée.
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En cherchant des dauphins on peut croiser , à l’improviste , un rouget ou un poisson rouge
comme Pieter Gaudesaboos ou encore une épinoche étonnante comme Nina Vandeweghe.
Finalement , après avoir bien pesé le pour et le contre en toute sincérité et objectivité, le
jury n’a pu passer à côté de cette unique et absolument originale illustration, dégageant une
atmosphère particulière: des images qui forment un ensemble tant apaisant que narratif.
L’illustrateur parvient à entraîner le spectateur dans son ‘univers’ mélancholique. Un monde
sous-marin ou l’on n’a antérieurement jamais été mais dans lequel maintenant, on veut
absolument s’immerger.
Pour le jury, le grand prix PICTURALE PRESTIGE 2017 - cad, le mur illustré dans la ville , une
exposition solo et 2500 euro – est attribué, de tout coeur, au rouget Alain Verster! poisson
de l’année.

In short, all kind of fishes, even fishes that aren’t fishes, but still claim their place under the
water surface.
The jury - Sabien Clement , Carll cneut , Sebastiaan van Doninck , Ferry van Vosselen and
Kaatje Vermeire – briefly said experienced scuba divers themselves but also a multicolored
jumble of aquatic animals - knows this rich and colorful sea well.
Searching for dolphins one can stumble by accident upon a red snapper. Or a goldfish such
as Pieter Gaudesaboos. Or still, against a surprising stickleback like Nina Vandeweghe.
Finally, after weighing and weighing, in all seriousness and objectivity and innocence,
the jury could no longer neglect that one extremely successful, very atmospheric and
completely original entry: illustrations which are as silent as a narrative collection of images.
The illustrator knows perfectly how to drag along the spectator to his melancholic universe:
an underwater world you never were before but certainly want to go back.
The jury decided to give the PICTURALE PRESTIGEprice 2017 – consisting of a mural, a
solo exhibition and 2500 euro - wholeheartedly to the red snapper, fish of the year, Alain
Verster.
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Leden van de jury:
Jan Leconte, Jan Van Der Veken, Judith Van Doorselaer, Bettina Vermeulen

JURYRAPPORT
JONGE WOLVEN
2017
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R APPORT DU JURY POUR
‘JEUNE S LOUPS 2017’
REPORT OF THE JURY
‘ YOUNG WOLVE S 2017’

De inzendingen in de categorie Jonge Wolven getuigen van een brede verscheidenheid.
Ze zijn verscheiden op honderd-en-een manieren: in hun interpretatie van de tekst, in
hun keuze van techniek, in hun narrativiteit, in hun tekenkundige kwaliteiten, en nog veel
meer. Het is onvoorstelbaar hoe één gedicht aan de grondslag kan liggen van zoveel zó
verschillende beelden.
De illustratieoogst in de categorie Jonge Wolven heeft ons verrast. We hebben gekeken,
bewonderd, gewikt en gewogen. We hebben gepraat, getuurd, nog meer getuurd en nog
meer gepraat. En uiteindelijk kwam er één illustratie bovendrijven. Een pareltje.
Deze inzending springt in het oog door haar picturale perfectie. We werden meteen bekoord
door de schijnbaar nonchalante maar ongelooflijke rake lijnvoering. Alle franjes worden
afgeworpen, de witte achtergrond duwt het beeld onverbiddelijk naar het voortoneel. Het is
een gedurfde keuze. Maar het werkt: we zien een beeld dat beklijft door zijn breekbaarheid,
een beeld dat groots is in zijn eenvoud. Less is more.
Maar een illustratie is natuurlijk veel meer dan een vorm. Het beeld dat door de jury is
uitgekozen, bleef ook bovendrijven door de geraffineerde interpretatie van de tekst. De
winnende illustratie kan gelezen worden als een belichaming van de manier waarop de
verbeelding werkt. De figuren die op de voorgrond treden, zijn de merries van de droom.
Ze hebben zich met hun hoeven tegen de aarde afgezet en galopperen de lucht in, het
papier af. Wat we zien is een filmstrook van opeenvolgende beelden, momentopnames. Ze
vormen een vluchtlijn die in het hoofd van de toeschouwer moet worden afgemaakt. Voor
het geestesoog van de kijker zwermen de merries uit, de ruimte in. Misschien draven ze
straks wel met klinkende hoeven door de straten van Ronse.
Net dat is het bijzondere aan dit beeld: het is, meer dan om het even welke andere inzending,
een begin. Het is het begin van een verhaal.
We hopen dat deze bekroning ook een begin zal zijn. Het begin van nog meer prachtig werk,
dat hopelijk zijn weg zal vinden naar steeds meer kijkers, steeds meer bewonderaars. En
last but not least: het begin van een publicatie bij Uitgeverij Lannoo.
De winnaar van de Pushprijs 2017 is… Jelle Van Den Heede. Vandaag heeft Jelle, net als
haar merries, Ronse veroverd.
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Membres du JURY
Jan Leconte, Jan Van Der Veken, Judith Van Doorselaer, Bettina Vermeulen

Members of the jury:
Jan Leconte, Jan Van Der Veken, Judith Van Doorselaer, Bettina Vermeulen

La ‘moisson’ d’illustrations dans la categorie ‘jeunes talents‘ témoigne d’une grande diversité.
Différences dans l’interprétation du texte, dans le choix des techniques, dans la narration,
dans la qualité du dessin et plus encore. C’est inimaginable comment une seule poësie peut
engendrer tant d’images différentes.

The contributions in this category display an enormous variety. They differentiate in several
ways: the interpretation of the text, the techniques used, the narrative, graphical qualities,
and many more. It is without question remarkable how one single poem can result in that
many different representations.

Cette ‘moisson’ des jeunes illustrateurs nous a surpris! Nous avons regardé, admiré,
pesé le pour et le contre, discuté, fixé, re-fixé, et re-discuté. Finalement une illustration l’a
emporté haut la main, une perle … qui se démarque par sa perfection picturale.

The contributions in the category “Jonge Wolven” simply astonished us. We looked into
them, admired them, weighted and weighed them down. We discussed them, gazed at
them, even more gazing and much more discussion. And finally, one illustration stood out.
A real beauty.

La nonchalance au premier abord, mais d’une justesse de la ligne, nous a immédiatement
séduit. Toute enjolivure est evincée, le fond blanc pousse l’image au devant de la scène.
Un choix osé, réussi. Nous découvrons une image qui se maintient de par sa fragilité. Une
image grandiose par sa simplicité: less is more.
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Mais une illustration est bien plus que la forme. L’image choisie par le jury se démarque
également par l’interprétation du texte / poësie. L’illustration gagnante se lit comme la
concrétisation de la façon dont travaille l’imagination. Les figures au premier plan sont les
juments du rêve. Repoussant la terre de leurs sabots elles galoppent dans l’air quittant
le papier. Ce que nous voyons est une bande de film, des images consécutives, des
instantanés. Les juments forment un envol qui s’achèvera dans le cerveau du spectateur,
elles se dispercent dans l’espace. Puls tard peut-être elles trotteront dans les rues de la
ville de Renaix, faisant résonner leurs sabots.
Précisément cela rend cette image particulière, c’est plus que n’importe quelle autre
illustration en compétition, un début, le début d’une histoire.
Nous espérons que cette consécration sera également un début. Le début d’encore plus
d’illustrations magnifiques, qui enchanteront encore plus d’admirateurs. Et, last but not
least: le début d’une publication aux Editions LANNOO.
Le laureat du prix PICTURALE ‘PUSH’ 2017 est … Jelle van den Heede. Aujourd’hui Jelle a
conqui, tout comme ses ‘juments’ la ville de Renaix.

This contribution catches the eye due to its pictorial perfection. We were immediately
charmed by the at first sight nonchalant but incredible striking lines. All frills are removed,
the white background pushes the image unrelenting to the front. It is a daring choice to do
so. But it works out perfect: one can see an illustration that endures due to its fragility, an
illustration that is superb in its simplicity. Less is more…
But of course, an illustration goes way beyond the formal aspects. The contribution picked
out by the jury stood out by its sophisticated interpretation of the text. The winning entry
can be read as an embodiment of the way the memory operates. The predominating
figures are the mares of the dream. They took off, pushing their hooves against the earth
and galloping into the air, the paper. What we see is like a filmstrip of consecutive images,
like stills. They move towards a vanishing point, waiting for a conclusion in the spectator’s
mind. In front of the spectator’s mind’s eye the mares swarm out into space. Maybe, just
maybe, they’ll be trotting with sounding hooves through the streets of Ronse.
Exactly this is what is remarkable at this illustration: more than any other entry it is a
beginning. The beginning of a story.
We truly hope that this reward also can be a beginning. The beginning of more of this
excellent work, hopefully finding its way to a growing audience and admirers. And last but
not least: the beginning of a publication by the publisher “Uitgeverij Lannoo”
The winner of the Pushprice 2017 is … Jelle Van Den Heede. Today Jelle has, just like her
mares, conquered Ronse.
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EEN SELECTIE
UNE SÉLECTION
A SELECTION

JIJ LIEVERT, DE EENHOORN, 2002 (MET GEERT DE KOCKERE)

P. EN IK, DE EENHOORN, 2002 (MET GEERT DE KOCKERE)

BIBLIOGRAFIE
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TERUG NAAR HUID, DE EENHOORN, 2003 (MET GREET BILSEN)

LODEWIJK DE KONINGSPINGUIN, LANNOO, 2004 (MET DIMITRI LEUE)

DE AAP KOMT UIT DE MOUW, LANNOO, 2005

BIBLIOGR APHIE
BIBLIOGR APHY

IK WIL JE, DE EENHOORN, 2007 (MET DIRK TERRYN)

HET GROTE VERLANGEN, LANNOO, 2007 (MET DORINE CLEMENT)

LINUS, LANNOO, 2007 (MET MIEKE VERSYP EN PIETER GAUDESABOOS)

AARON HOLSTERS, DE EENHOORN, 2010 (MET STIJN VRANKEN)

EKSTERNACHT, LANNOO, 2010 (MET MIEKE VERSYP EN PIETER GAUDESABOOS)

JE RUIST IN MIJ, DE EENHOORN, 2013 (MET DIRK TERRYN)

DE KONINGIN IS VERDWENEN, VRIJDAG, 2014 (MET ANNA VERCAMMEN)

DE KONINGIN IS VERDWENEN - THEATERVOORSTELLING, 2014- ...

JIJ LIEVERT, DE EENHOORN, 2015 - GESCHENKEDITIE (MET GEERT DE KOCKERE)
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HET GROTE VERLANGEN

Het verlangen van de mens naar geborgenheid, naar evenwicht en vooral naar een
echte connectie met de ander staat centraal in het werk van Sabien Clement. Het is
dan ook niet vreemd dat ze hier een boek aan wijdde, hiervoor werkte ze samen met
haar zus Dorine. De hoofdpersonages in dit boek gaan een tijdlang uit elkaar. Degene
die achterblijft, groeit letterlijk en figuurlijk in haar verlangen en de vrees ontstaat dat
ze hierdoor onherkenbaar wordt voor de ander. Later blijkt dat ook de afwezige door
het verlangen getekend werd. De twee zussen vertellen een warm menselijk verhaal,
maar hun hang naar perfectionisme maakt dit tot een complex samenwerkingsproces.
‘Met Het grote verlangen, het boek dat ik samen met mijn zus maakte, heb ik het meest
geworsteld. We verzonnen samen de verhaallijn, Dorine schreef de tekst en ik tekende

DE TEDERE LIJNEN VAN SABIEN CLEMENT

en vervolgens nam Dorine de vormgeving voor haar rekening. Het werd een heuse

DOOR MARITA VERMEULEN

zoektocht. We twijfelden bijvoorbeeld aan de hoeveelheid tekst die nodig was om het
verhaal te vertellen, we trokken constant alles in twijfel. Dat maakte het erg moeilijk.
Gelukkig hebben we samen ook veel plezier beleefd aan onze samenwerking en zijn we
nog steeds erg trots op het boek. Dorine en ik werken nog steeds regelmatig samen,
gelukkig verloopt die samenwerking nu een stuk vlotter.’

TEDERE INTENSITEIT

Sabien Clement debuteerde in 2002 met bijzonder sterke illustraties voor de sensuele

VIVE LA MISÈRE

dichtbundel Jij lievert. Opvallend in deze bundel is de veelheid van op elkaar botsende
emoties die de illustrator in verrassende lijnen en vlakken weet uit te drukken. Dit
vermogen om wat des mensen is speels en gevoelig uit te drukken komt keer op

Sabien Clement slaagt er keer op keer in om tot de kern van de emotie door te dringen

keer in haar werk tot uiting. De illustrator toont in een kwetsbare lijnvoering haar

en de lezer deelgenoot te maken van de ervaringen van de hoofdpersonages. Niet

inlevingsvermogen en slaagt er in om verrassende elementen en een vleugje humor

alleen de kwetsbaarheid en schoonheid van haar lijnvoering helpen de lezer bij de

aan de teksten toe te voegen. Dertien jaar na zijn verschijningsdatum heeft haar

beleving van verhalen of gedichten, ook haar subtiele humor zet de deur naar een

debuut nog niet aan kracht en populariteit ingeboet. De illustrator verklaart het succes

intense leeservaring open. De dichtbundels Ik wil je en Je ruist in mij bevatten een

als volgt: ‘Ik denk dat de kracht in Jij lievert zit in een soort tedere naïviteit en in de

selectie gedichten over de liefde in al zijn verschijningsvormen. Clement roept een

grote herkenbaarheid. Ik probeerde indertijd weer te geven dat iedereen - groot, klein,

meedogende glimlach op door het gehannes van de mens weer te geven. De mens die

dik, dun, jong oud - er mooi en puur uitziet als hij/zij verliefd is. En natuurlijk is er ook

zo graag bij een ander wil horen, bij die ene die helemaal past. Wat een plezier en wat

het speelse samengaan van tekst en beeld.’

een verdriet.
In Je ruist in mij gaat de illustrator nog een stap verder, ze eist ruimte op voor
opgravingen in eigen ziel. De manier waarop ze je binnenlaat, getuigt van humor en
tragiek en de lezer durft, gesterkt door deze dappere ontboezemingen, na lezing
wellicht met een pinkje voorzichtig in eigen ziel te roeren.
‘Humor is belangrijk in mijn werk. Ik streef naar een soort van spitsvondigheid. Details
waar je vrolijk van wordt, een kleine knipoog. Misschien komt dat nog het meest tot
uiting in mijn vrije werk en in mijn schetsboeken. Bij emotionele onderwerpen kan het
ruimte geven aan de lezer, bijvoorbeeld in het verhaal De koningin is verdwenen, dat
over rouw gaat, is humor in tekst en beeld onderdeel van de beleving. Dat is ook uit
het leven gegrepen, als alles misgaat, kan humor je overeind houden. Of zoals Maud
Vanhauwaert het ooit in een voorstelling formuleerde vive la misère. Toen ik na de
voorstelling thuiskwam, heb ik daar meteen een tekening van gemaakt.’

SABIEN CLEMENT
Wachten Wolk

SABIEN CLEMENT
Thinking
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INTENSE PROJECTEN

Hoe poëtischer de tekst, hoe sterker de illustrator doorstoot naar de diepere
verhaallagen en al tekenend een emotioneel spanningsveld creëert. Ze geeft de mens

DE PRUTSTECHNIEK

in al zijn kwetsbaarheid gestalte en geeft op een aangrijpende manier de onhandige,
maar gedreven zoektocht naar emotioneel evenwicht weer. In Linus, een verhaal

Sabien Clement is een bewonderaar van Joan Miró. Haar spontane tekenlijnen

over rouwverwerking, geeft Clement bijvoorbeeld over twee pagina’s weer hoe de

doen soms aan diens werk denken. Miro blijft een bron van inspiratie, maar ook de

moederfiguur haar verdriet negeert. De dagelijkse sleur moet haar verlossen van een

connectie met de buitenwereld, met het leven van alledag is belangrijk.

verdriet dat te groot is voor woorden. Haar zoon wordt onzichtbaar voor haar, en zij
wordt onzichtbaar voor haar zoon. Onverwerkt verlies kan leiden tot nog meer verlies.

‘Als de inspiratie even niet wil komen, word ik ambetant. Ik blader dan in boeken, ga
zwemmen, drink een koffie, ga op reis of geef mezelf een opdracht, bijvoorbeeld: maak

Clement gaat het verdriet nooit uit de weg, ze stileert en esthetiseert het zonder ooit

de lelijkste tekening ooit. Gaandeweg krijg ik er dan weer lol in en dan ben ik weer

aan herkenbaarheid in te boeten, ze vult de hartenpijn met schoonheid waardoor

vertrokken.’

die draaglijker wordt. Zo gaat ze ook te werk in Aaron Holsters. Nog voor tekst en
beeld er waren, wist Sabien Clement hoe dit boek er moest uitzien. Het moest de

Sabien Clement heeft in de loop der jaren een persoonlijke tekentaal ontwikkeld, zij

look van een schetsboek krijgen, want de hoofdfiguur fantaseert zich een volmaakte

tekenschrijft haar personages. Kwetsbare lijnen worden huid en de huid lijkt steeds

vrouw. De omslag moest zacht zijn als een huid. Designer Leen Depooter vond een

te fragiel en te krap om de over elkaar tuimelende emoties in bedwang te houden.

vorm die beantwoordde aan de wensen van auteur en illustrator. Clement verkent de

De illustrator gaat ook steeds op zoek naar nieuwe technieken, collages, verf,

binnen- en de buitenkant van het verhaal van Stijn Vranken. Zij geeft bijna realistisch

druktechnieken om verhalen en gedichten in een verrassende vorm tot uitdrukking te

de onderdelen van het menselijk lichaam weer, alsof het puzzelstukjes zijn die je maar

kunnen brengen.

in elkaar hoeft te passen om je ultieme droompartner tot leven te brengen. Dan weer
toont ze in gevoelige lijnen dat geen vel rekbaar genoeg is om die zelfgekozen stukjes
bij elkaar te houden. De droom valt in gruzelementen, de dromer blijft verslagen achter.

‘Mijn favoriete techniek is de prutstechniek. Een winkel van tekenmaterialen vind ik

‘De manier waarop en de intensiteit waarmee ik samenwerk met de auteur varieert

om steeds weer nieuwe materialen en technieken te ontdekken. Op dingen schilderen

enorm inspirerend, bij wat ik zie, stel ik mij voor hoe ik het kan gebruiken. Ik hou ervan
die zelf al een verhaal hebben, dat vind ik ook fijn. Bijvoorbeeld op een vergeeld

van project tot project. Soms, zoals bij Lodewijk de koningspinguïn, volstaat een

papiertje, een postkaart, behangpapier uit de jaren stillekes.

eenmalig contact, soms dompel ik mij met de auteur maandenlang onder in een wereld
die stukje bij beetje vorm krijgt. Met Stijn Vranken liet ik mij een week lang opsluiten in

Ik maak ook graag al tekenend onderdeel uit van een theatervoorstelling. Dan teken ik

de Singel in Antwerpen. We zaten in een soort van cocon waardoor we ons helemaal

op de computer en worden de beelden op een scherm geprojecteerd. De moeilijkheid

konden richten op het project en zo kon er iets bijzonders groeien. Dat is het boek
Aaron Holsters geworden.

bij zo’n voorstelling is dat het niet zoals bij een boek om afgewerkte beelden gaat. Het

Die intense momenten zijn de mooiste en die intensiteit vindt zijn ontlading in tekst en

zoals een film. Superspannend vind ik dat; en een heel boeiende zoektocht.’

gaat om steeds veranderende beelden die meegroeien met het verhaal. Een beetje

beeld.’

SABIEN CLEMENT
Nachtboom

SABIEN CLEMENT
Koningin Katten

SABIEN CLEMENT
Postkaart Kat - Bos

KRASSEN OP DE ZIEL

Sabien Clement weet op vele manieren verschillende verhalen en emoties met elkaar
te verbinden en al vele boeken lang toont zij de schoonheid én de humor van de
krassen op de ziel en littekens op de huid. Op een vanzelfsprekende manier toont
zij de waaier van emoties waaraan een mens wordt blootgesteld, en zo worden
haar tekeningen ook een ode aan de veerkracht van de mens die voortdurend
stand probeert te houden ondanks de emotionele schokgolven die hij willens nillens
ondergaat.

SABIEN CLEMENT
Strandzetel
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SABIEN CLEMENT
Waardemaisjes

SABIEN CLEMENT
Tijgerkat

SABIEN CLEMENT
De preek van Filemon

ONTHULLING MUUR
Inauguration du Mur
Revelation Of The Wall
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