
Tentoonstelling

vrouwenkuren
1 maart tot en met 26 april 2013
KATHO Kortrijk, nieuwbouw departement IPSOC

KATHO-IPSOC en het MUSEUM DR. GUISLAIN 
brengen vanaf 1 maart 2013 in de nieuwbouw van het departement IPSOC te Kortrijk een 
selectie samen van kunstenaars die ‘de vrouw’ in de picture zetten.  
Werk van zowel toonaangevende hedendaagse kunstenaars als van outsiderkunstenaars 
wordt tentoongesteld :

Delphine Boël - Johan Clarysse - yves velter - Koen vanmeChelen – hans Claus -  Jan De maessChalCK - 
eriC De volDer - nezaKet eKiCi - shaDi GhaDirian – Jean-luC moerman - viviane JoaKim - annie sprinKle - 
maDGe Gill – euGène-samuel Grasset -  Guerrilla Girls - martha GrünenwalDt - Christelle hawKaluK - truus 
KarDol - GiDeon Kiefer - h.m. KraBBé - Julie sCheurweGhs - piKi en liesBet versChueren - pasCale vinCKe

De tentoonstelling loopt van 1 maart tot en met 26 april 2013 in KATHO-IPSOC   
(polyvalente zaal)  - Doorniksesteenweg 145 – 8500 Kortrijk en is vrij toegankelijk  
op woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag telkens van 14u tot 18u .  
Gesloten tijdens de paasvakantie. 

Omkaderingsactiviteiten 
Rondleidingen 
Groepen (scholen, voorzieningen, organisaties, vrijetijdsgroepen…) kunnen ook op 
andere tijdstippen een begeleid bezoek met rondleiding aanvragen, al dan niet met de 
mogelijkheid tot nabespreking en/of (creatieve) verwerking .
 
Lezingen/ontmoetingen met kunstenaars 
In het kader van de tentoonstelling worden 2 lezingen georganiseerd met deelnemende 
kunstenaars 
 - lezing door Johan Clarysse en Yves Velter  
 op donderdag 14 maart om 19u30 in KATHO-IPSOC 
 - lezing door Koen Vanmechelen  
 op woensdag 27 maart om 19u in KATHO-IPSOC

Inschrijven vooraf is noodzakelijk. 

Alle info en reservaties voor  de rondleidingen en verwerkingsactiviteiten tentoonstelling  
alsook de lezingen: contactpersoon : linda.lacombe@katho.be   -  departement IPSOC  056/264150

De tentoonstelling Vrouwenkuren is ook te bezoeken tijdens de open campusdagen van KATHO  
op zaterdag 2 en zondag 3 maart 2013 van 14u tot 18u

Van harte welkom!

Vrouwen worden al eeuwenlang als ‘nerveuzer’ beschouwd dan mannen, eerder ten prooi 
aan labiliteit en geestesziekte, vaker lastiggevallen door geesten en demonen. 
Maar zijn zij nu ook in werkelijkheid ‘zieker van geest’? In de negentiende eeuw leken  
sommige vrouwen waanzinnig te worden door een gebrek aan gedragsvrijheid.  
Begin eenentwintigste eeuw lijken sommige vrouwen juist te bezwijken onder de last van 
de ‘vrijheid’. Het beeld bestaat dat de eisen die de samenleving hen oplegt om carrière te 
maken, er prachtig uit te zien en een flitsend sociaal leven te leiden hen te veel wordt.  
Maar is dit wel zo?
De tentoonstelling Vrouwenkuren toont ons de vrouw in al haar gedaantes: 
als huisvrouw, moeder en bruid, maar ook als vamp, rebel en patiënte.
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1.  Koen Vanmechelen
2. Julie Scheurweghs
3. Yves Velter
4. Shadi Ghadirian
5. Johan Clarysse
6. Jan De Maesschalck


