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De tentoonstelling van Jan Vanriet 'Sleepwalkers’  opent op zaterdag 22 april vanaf 
11u00 tot 21u00 en loopt nog t.e.m. zondag 25 juni 2023.  

Jan Vanriet, Sleepwalkers  

Vijftig jaar na zijn eerste tentoonstelling in Galerie De Zwarte Panter toont Jan Vanriet 
(Antwerpen, 1948) Sleepwalkers, inmiddels al zijn veertiende passage.  

Sleepwalkers brengt een veertigtal schilderijen van diverse formaten, en enkele 
aquarellen. Het geheel is geschilderd met een ogenschijnlijk gereduceerd kleurenpalet, 
vooral blauwen en okers. Het brengt het verhaal van een halfslachtige schrijver die zijn 
markeerpunten ziet vervagen: huwelijk om zeep, chronisch geldtekort, beste vriend op 
sterven. En hoe moet het verder met zijn discrete literaire carrière, nu algemene 
erkenning uitblijft?  

De plot ontwikkelt zich tijdens een lange nacht, een party van een snobistische beau 
monde – tientallen deelnemers dansen tot lusteloosheid toeslaat. Ze bedenken onnozele 
spelletjes, rekken steriele conversaties, veinzen interesses, geeuwen ostentatief de 
ochtend tegemoet. Zootje verwende slaapwandelaars. De romanschrijver is een 
decoratieve verschijning, of, vanwege zijn artistieke status, een zonderling. Hij oogst 
terloopse bewondering, wat hem flatteert, laat zich meelokken in geflirt zonder 
bestemming.  Smalltalk tussen de charmante, afstandelijke, soms verwarde schrijver 
(als woordkunstenaar noemt hij zich een eenzame ambachtsman) en een zelfingenomen 
superrijke industrieel, lijkt een partijtje badminton, hun woorden in de lucht gekaatst, 
buitelend als gevederde balletjes. De schrijver denkt aan een merkwaardige versregel 
van de Russische dandy-dichter Anatoly Mariëngof: ‘Verschoon het ondergoed van 
jullie zielen!’ 

Sleepwalkers is geïnspireerd door La Notte, een film van Michelangelo Antonioni, 1961, 
en door een ets, Melancholia, in 1966 gemaakt door de Tsjechische kunstenaar en 
Vanriets vriend en mentor Pravoslav Sovák (1926-2022), een graficus met een 
internationale reputatie.  

De reeks begint met een zelfportret van Vanriet en eindigt met het schilderij van een 
wandelende figuur, zijn vrouw Simone op weg naar Tribschen, het gemoedelijke 
‘Landhaus’ van Richard Wagner aan het Vierwoudstedenmeer, waar Friedrich 
Nietzsche de prominente gast was. Na de inval van Tsjechoslowakije door het 
Warschaupact in 1968, vond Sovák een schuilplaats in een dorp boven het meer. 



 

Catalogus Sleepwalkers 

Voor de tweetalige catalogus schreef Jan Vanriet de inleiding. De vormgeving is van de 
hand van Thomas Soete. Het boek bevat 80 pagina’s met 38 kleurafbeeldingen van 
schilderijen.  

Er verschijnt een bibliofiele editie op 25 exemplaren met foedraal en een mapje waarin 3 
geaquarelleerde prints, genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Fotografie door 
Dominique Provost; druk door Albe De Coker; tekst door Jan Vanriet; Engelse vertaling 
door Ted Alkins. De intekenprijs van deze bibliofiele editie bedraagt 600 euro, te storten 
op rekening-nummer IBAN: BE96 0682 0095 2705 van de Vrienden van De Zwarte 
Panter. De gewone editie is verkrijgbaar in de galerie en in de betere boekhandel tegen 
de prijs van 25 euro, verzendingskosten niet inbegrepen.  

Boekpresentatie en gesprek  

Op zondag 7 mei, om 16 uur, praat Jan Vanriet met journaliste Jelle Van Riet over zijn 
romans Rovers en het pas verschenen Bloot verder (Borgerhoff & Lamberigts) en over de 
expositie. Het gesprek gaat door in de kapelruimte van de galerie. Uitgever Sam De 
Graeve presenteert. 

Nieuws & Vanriet 

Recent exposeerde Jan Vanriet in het gereputeerde Byzantijns Museum te Thessaloniki.  
Van de tentoonstelling Misleading Sun verscheen een catalogus met daarin een essay 
van curator Martin Germann, adjunct curator van het Mori Art Museum in Tokyo. De 
tentoonstelling werd georganiseerd door de Theophano Foundation ter gelegenheid 
van de proclamatie van haar belangrijke jaarlijkse prijs die het multiculturele karakter 
van Europa eert en telkens overhandigd wordt door de Griekse president. Deze keer 
was dirigent en pianist Daniel Barenboim de laureaat. Jan Vanriet tekende hiervoor de 
premie.  

Vanriet had ook een belangrijke aanwezigheid in het succesvolle parcours Finis Terrae, 
hij toonde er schilderijen uit zijn pakkende Leningrad-reeks: Elegy. Momenteel 
participeert hij aan de thematische tentoonstelling Stille levens, tot 21 mei in de 
Venetiaanse Gaanderijen te Oostende.  

Een tekening van Jan Vanriet uit de collectie van het Museum Plantin-Moretus is als 
enige hedendaags werk opgenomen in de keuze van kunstenaar Sharon Van 
Overmeiren voor het Prentenkabinet in het vernieuwde KMSKA. De tekening Mes en 
oor hangt er naast een anatomische studie van Paulus Pontius (1603-1685). De expositie 
A Topological Boulevard loopt nog tot 6 mei.  

Van Joseph Roth’s meesterwerk Radetzkymars verschijnt in de vertaling van Els Snick, 
en met 49 tekeningen van Jan Vanriet, binnenkort al de zesde druk, ditmaal als 
Rainbow Pocket. 



 
 

 
 
 

De tentoonstellingen  Marc Kennes “Blue Fever” en Thiemoko Claude Diarra "Fury” 
lopen nog tot en met zondag 16 april.   
 
Het Antwerp Art Weekend is een stadswijde manifestatie voor hedendaagse beeldende 
kunst in Antwerpen, waarbij kunstruimtes in en rond de stad de handen in elkaar slaan 
om hedendaagse kunst te vieren en verder te promoten als een waardevol en essentieel 
onderdeel van de maatschappij. Het Antwerp Art Weekend is de beste manier om de 
stad en zijn bloeiende kunstscene te ervaren, met een enorme hoeveelheid galeries, art 
spaces en musea om te ontdekken. Ruimtes halen alles uit de kast om een uitgebreid 
programma aan te bieden met tal van extra activiteiten. Het huidige Antwerp Art 
Weekend, waaraan de galerie deelneemt met de tentoonstelling Sleepwalkers van Jan 
Vanriet, loopt van 18-21 mei 2023.  
Sinds 2014 verbindt en promoot Antwerp Art de activiteiten van deze levendige 
hedendaagse kunstscene, gaande van gevestigde musea en galeries, tot projectruimtes, 
een residentieprogramma, twee prominente kunstscholen, de Kunsthal en jonge 
kunstenaarsinitiatieven, door relevante tentoonstellingen te agenderen en het jaarlijkse 
Antwerp Art Weekend te organiseren.   
 
 
Stadsfestival Barokke Influencers - 2023 is het jaar van Barokke Influencers, een 
Antwerps stadsfestival rond de erfenis van de barok en de jezuïeten. Er zijn tal van 
lezingen en concerten, en drie grote expo’s. Vanaf 22 april loopt de historische expo 
Jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen op drie locaties in de Antwerpse 
binnenstad: het Museum Snijders&Rockoxhuis, de Nottebohmzaal (Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience) en de Sint-Carolus Borromeuskerk. Vanaf 27 mei loopt er in het 
Prentenkabinet van het KMSKA een expo over De Pelgrim, een kunstenaarsgroep uit het 
interbellum. Het Antwerpse Havenhuis met het architecturaal verbluffende ontwerp van 
Zaha Hadid staat symbool voor vernieuwing. Het is de ideale locatie voor Zoek-Stadion, 
een project waarin Antwerpse hedendaagse kunst en de Antwerpse galerieën centraal 
staan. Het artistieke project in het Havenhuis (18 mei tem november) wordt gecureerd 
door Sergio Servellón. De tentoonstelling is een aanvulling op de uitgangspunten van het 
festival en trekt de dialoog van traditie en vernieuwing door naar vandaag. Door middel 
van een mix van kunst, evenementen, discussies, theater en lezingen, worden bezoekers 
uitgenodigd om actief deel te nemen aan deze dialoog. Net zoals bij de Sodaliteit uit de 
17de eeuw ligt de focus in het Havenhuis op kennisdeling en samenwerking. Het 
Havenhuis is gratis toegankelijk.  
Meer informatie over het festival vind je op:  www.barokkeinfluencers.be  
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De tentoonstelling VIOLENT TIMES van Tom Liekens in De Halle in Geel opent op 
vrijdag 21 april om 20u met welkomstwoord van Schepen van Cultuur  Pieter Cowé, en 
met inleiding van acteur  Damiaan De Schrijver. Tom Liekens (°1977) maakt 
monumentale schilderijen, houtsneden en collages. Hij is gefascineerd door de weinig 
realistische wijze waarop fauna en flora doorgaans worden voorgesteld op schilderijen, 
in sprookjes en mythes, en in films. De ‘sprookjes’ van Tom Liekens spelen zich af diep 
in het woud, ver van de beschaafde wereld. Zijn grote houtsneden vertellen echter geen 
kinderverhaaltjes, maar zijn sprookjes voor volwassen. Het zijn gewelddadige of 
seksuele taferelen tussen personages die het midden lijken te houden tussen mens en 
dier. De toeschouwer voelt zich een voyeur van een donkere fantasiewereld die tegelijk 
heel realistisch wordt verbeeld. Voyeurisme, bestialiteiten, seks, macht en geweld in een 
magische en mythologische wereld. De fascinerende zwart-wit doeken van Liekens ogen 
zowel provocerend als mysterieus. 
 
Naar aanleiding van de tentoonstelling Violent Times in De Halle verschijnt Once Upon 
a Time in the Forest, een rijk geïllustreerd boek van het recente werk van Tom Liekens 
met teksten van Annelies Nagels, Jeroen Olyslaegers en Hildegard Van de Velde 
uitgegeven door Stockmans, in samenwerking met de Vrienden van de Zwarte Panter en 
met de steun van Cultuurcentrum de Werft. De vormgeving werd verzorgd door Sven 
Verhaert en fotografie door Diego Franssens. Het boek is verkrijgbaar voor 30 €. 
Er verschijnt tevens een editie in een oplage van twee keer 20 exemplaren met telkens 
twee houtsneden op papier van Tom Liekens. De intekenprijs van deze editie bedraagt 
250 € te storten op het rekeningnummer IBAN BE96 0682 0095 2705 van De Vrienden van 
de Zwarte Panter. 
 
De expo loopt van zaterdag 22 april 2023 tot en met zondag 4 juni 2023. Open elke vrijdag, 
zaterdag en zondag van 10u tot 17u in Exporuimte de Halle, Markt 1, 2440 Geel 
(https://www.dewerft.be/) 
 
 
Frank Wagemans ‘Alstublieft, dankuwel’ Premie 2023 
Dit jaar maakt Frank Wagemans de prent ‘Alstublieft, dankuwel’ als premie voor De 
Vrienden van De Zwarte Panter. Een litho in 6 drukgangen, zuurvrij op Zerkall LITHO 
VI, 300 gram, 60 x 80 cm, oplage 50 genummerde en gesigneerde exemplaren, op steen 
getekend door Frank Wagemans en verzorgd door het Atelier Hans Van Dijck¨multipels, 
Antwerpen-Borgerhout. Men kan de premie nog bekomen door storting van 350 € op 
rekening IBAN: BE96 0682 0095 2705 van v.z.w. Vrienden van De Zwarte Panter, met 
vermelding: lidmaatschap 2023. 
 
 


