
 

 

  

 

 
 

Voorgedragen kandidaten voor het Beeldend verhaal:  
Schilderkunst, beeldhouwkunst en fotografie 

 

 

Hierna vindt u de lijst van voorgedragen kandidaten die in aanmerking komen voor de PrixFintroPrijs – Het 

beeldend verhaal.  

U kunt ook één van deze kandidaten helpen de Publieksprijs voor zijn of haar discipline in de wacht te 

slepen  door te stemmen .   

 

 

 

 

 

  



 

 

   
 
Alexander Deprez 

 

Biografie  

Alexander Deprez  studeert fotografie aan het Sint-Lucas in Gent.  

 

Artistieke prestaties  

 

Zijn foto’s zijn voyeuristisch en laten de toeschouwer vaak achter met een gevoel van ongemak. Zijn 

analoge stijl is rauw, direct en in-your-face. Via zijn werk tracht hij sociale normen te weerleggen die 

mensen ervan weerhouden om zichzelf te zijn. 

Hij maakte ook voor het eerst een film, Gabriel Descending, die getoond werd in de Kunsthal van Gent, in 

samenwerking met Art Cinema Off Off. 

 

Meer info  

De Instagram van Deprez biedt een groot overzicht van zijn werk : 

https://www.instagram.com/alexanderdeprez/?hl=nl  

In samenwerking met Nathalie Nijs (teven zijn vrouw) maakte hij onderstaande video: 

https://vimeo.com/294801008  

Voor zijn film, ‘Gabriel Descending, zie trailer: 

https://vimeo.com/372637000  
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Jim Campers 

 

Biografie  

2012 – 2013 MA, Photography department at the Royal Academy of Fine Arts, Antwerp (BE) 
 
2012 BA, Photography department in Sint Lukas higher institute for visual arts, Brussels (BE) 
 
2011 – 2012 Photography department in the Academy of Visual Arts Leipzig (class Peter Piller) (DE) 
 
2009 – 2011 BA,Photography department in Sint Lukas higher institute for visual arts, Brussels (BE) 

 

Artistieke prestaties  

De foto’s van Jim Campers maken duidelijk hoe actueel de radicale maatschappijkritiek uit de jaren ’60 en 

’70 nog steeds is, meer specifiek de tegenculturen, het zich terugtrekken uit de maatschappij, een leven in 

harmonie met de natuur en het verleden, ver weg van de technologische vooruitgang. In 2018 had Jim 

Campers een succesvolle solo-tentoonstelling Forward Escape into the Past, zowel in M Leuven als in De 

Brakke Grond in Amsterdam.  

 

Meer info 

Zijn Instagrampagina: https://www.instagram.com/jim.campers/  

Voor installatiefoto’s en toekomstprojecten, zie website: http://www.jimcampers.be/  

Gesprek bij Pompidou naar aanleiding van Forward Escape into the Past: 

https://klara.be/jim-campers-over-forward-escape-past  

Atelierbezoek in 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=CbaXA3BFsS0  
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William Ludwig Lutjens 

 

Biografie 

William Ludwig Lutgens (1991, Turnhout) vervolledigde eind 2017 een twee jaar durend post-graduaat  aan 

het HISK in Gent. Voordien behaalde hij aan Sint-Lucas School of Arts in Antwerpen een Master of Research 

in Art and Design nadat hij al een Master diploma Illustratie en Grafisch Ontwerp op zak had. Door het 

winnen van enkele kunstprijzen nam zijn artistieke parcours een beloftevolle start. Zo won hij in 2017 de 

Eeckman Art Prize (Bozar, Brussel), The First Line Award- Lyra prijs (Drawing Room, Madrid) en werd hij 

tweede in Art Contest (Boghossian Foundation, Brussel). In 2020 werd hij laureaat van de tweejaarlijkse 

Gaverprijs voor schilderkunst. 

 

Artistieke prestaties  

Lutjens maakt zeer diverse kunstwerken, boordevol verhalen en ideeën. In zijn artistieke praktijk creëert 

de kunstenaar verhalen die stilstaan bij culturele diversiteit, intermenselijke relaties, de invloed van sociale 

en politieke systemen. Door de rijkdom aan verhalen en relaties te gebruiken, creëert Lutgens associatieve, 

speelse werken maar steeds met een kritische ondertoon. 

 

Meer info 

https://www.williamludwiglutgens.com/bio 
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Josephine Desmenez 

 

Biografie  

Desmenez werd geboren in het Franse Douai maar woont en werkt in Brussel en  studeerde in 2018 af aan 

de Nationale School voor Beeldende Kunsten in La Cambre. 

 

Artistieke prestaties  

In haar landschappen wil ze naar eigen zeggen “het gewone, het waardeloze, het niet 

bewonderenswaardige herintroduceren”. Haar portretten zijn “momenten van onvrijwillige verlating” 

waarin het lichaam reageert zoals het wil, weg van de door de samenleving opgelegde perfectie. 

 

Meer info  

http://www.josephinedesmenez.com/?fbclid=IwAR2yuz6zrqagHCeMeADffTD8pCsqmF7v51VbJsomWiKdNfXt-2qg-

nTRt0w  
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Kasper Bosmans 

 

Biografie  

Kasper Bosmans (1990, Lommel) is een Belgisch kunstenaar. Kasper Bosmans volgde een opleiding aan de 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten 

van Gent (HISK). 

Kasper Bosmans woont en werkt in Brussel. Sinds 2011 exposeert hij in het binnen- en buitenland, zowel in 

individuele als in groepstentoonstellingen. In 2020 verscheen de monografische publicatie 

Dovetail bij uitgever Walther König. Werk van Bosmans is tentoongesteld in onder meer Gladstone Gallery 

(New York), S.M.A.K. (Gent), het Hammer Museum (Los Angeles), Het Stedelijk Museum (Amsterdam). Zijn 

werk wordt vertegenwoordigd door Barbara Gladstone Gallery (New York en Brussel). 

 

Artistieke prestaties  

Kasper Bosmans maakt kunst als een scherpe observator. Hij tast de grens af tussen natuur en fictie, kunst 

en ambacht. Bosmans bestudeert symbolen, objecten en anekdotes uit de mythologie en folklore in 

diverse culturen, en vertaalt deze naar raadselachtige beelden vol suggestieve symboliek. Sinds 2011 

exposeert hij in het binnen- en buitenland, zowel in individuele als in groepstentoonstellingen.  

 

Meer info  

Gesprek met Hans Ulrich Obrist: 

https://www.youtube.com/watch?v=XLRUoW9YQHA  

Reportage Pompidou in Venetië: 

https://www.youtube.com/watch?v=MBFnyf27_vQ  
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Laure Winants 

Biografie  

Geboren in Spa (België) in 1991.  https://www.laurewinants.com/  

artistieke uitvoeringen 

In een kunstenaar-onderzoeker-benadering bewandelt Laure de berg op zoek naar aanwijzingen en sporen 

- dus trouw aan deze "kunst van onderzoek" waarover Tim Ingold spreekt - en om ze in perspectief te 

plaatsen in het licht van klimaatverandering en antropogene druk. 

Het ALBEDO-project is gebaseerd op langetermijnonderzoek rond natuurlijke elementen en biedt een 

experimentele fotografische studie van de sporen die klimatologische schommelingen en dynamiek 

trekken op aarde en op materie. Om deze aanwijzigen van verandering te begrijpen, omringt ze zich met 

een multidisciplinair team wiens benaderingen zich richten op klimatologie en hun meetinstrumenten. Er 

ontstaat een uitwisseling met onderzoekers uit verschillende plastische en wetenschappelijke disciplines 

van het CNRS - Matter and Climate Sciences. De verschillende onderzoekslijnen draaien om 

meetinstrumenten; stratosferische ballonnen, radars, sensoren, zoals ARGOS, LEGOS. Sporen van 

klimaatverandering op de Pic du Midi de Bigorre met het OMP - Observatoire Midi-Pyrénées. Evenals 

sporen van de mens met onderzoek naar microplastics in de atmosfeer van Gaël Leroux van het Functional 

Ecology and Environment Laboratory.  

ALBEDO maakt het mogelijk om de berg op te zoeken, ermee om te gaan en mee te doen aan de expeditie 

met een fotografisch solarisatieapparaat in situ op de rug. Het apparaat wordt tijdens elke expeditie 

vervoerd en vindt bijna performatief in het landschap plaats, het beeld wordt vervolgens geconstrueerd 

met de fysieke betrokkenheid van het territorium. De fotografische sporen van de expeditie gaan vergezeld 

van monsters, geërodeerd materiaal van de plaats van afdrukken en de locatiegegevens. Tijdens de 

verzending wordt het verzamelde materiaal zowel een geografisch spoor als een pigmentbasis in de 

lichtgevoelige oplossing. In situ printen houdt rekening met alle elementen - zonnestraling, 

weersomstandigheden, atmosferische gassen, mineralen. ALBEDO benadrukt het belang van de berg voor 

alle ecosystemen die hij herbergt en beschermt. De tijd vervaagt niet. De aarde drukt voortdurend af wat 

daar wordt gedaan. Het doel van dit initiatief is om de data uit de laboratoria te halen, zodat ze kunnen 

deelnemen aan het publieke debat. Een menselijke en gevoelige dimensie van de wetenschap, die 

overtredingen, metaforen, contrapunt en knipogen toelaat. Ze bereidt ook een boxset voor met de 

uitgever Filigranes Edition - een toren van pieken die in onze handen houdt als een kleine getuigenis, en in 

deze kostbaarheid een ecosysteem belichaamt waarvan we weten dat het in gevaar is. Het brengt ons 

direct terug naar onze eigen fysieke en zintuiglijke relatie met de perceptie van onze omgeving.  

 

06  

https://www.laurewinants.com/


 

 

 

  

Arnaud Eubelen 

 

Biografie  

Arnaud Eubelen is Luikenaar Eubelen en werkt in het niemandsland tussen beeldende kunst, fotografie en 

design. Hij daagt onze ideeën uit over materialen en objecten en over de achteloze manier waarop we er 

mee omgaan. Zijn unieke installaties zijn een futuristische mix van beeldhouwwerk, montage, collage en design, 

vooruitlopend op toekomstige werelden.  

     

Artistieke prestaties  

Arnaud Eubelen is ontwerper en fotograaf. Hij combineert de twee technieken in een praktijk waar 

recycling, getransformeerde industriële apparatuur, de visuele montages van stedelijke omgevingen, de 

functionele en decoratieve mogelijkheden van grondstoffen en teruggewonnen technisch afval hem 

fascineren. 

 

Meer info 

http://www.arnaudeubelen.be/index.html  
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Pierre Liebaert 

 

Biografie  

Studeerde fotografie aan de École supérieure des Arts de l'Image Le Septantecinq in Brussel. 

 

Artistieke prestaties  

Nadat hij als fotograaf intiem en fragiel werk maakte, richtte Liebaert zich op de schilderkunst. Zijn doeken 

zijn gelaagd en even intiem. Hij duikt in zijn schilderijen in het lichaam van de mens, in het lichaam van het 

schilderij, zelfs in het lichaam van de stad waarin het schilderij is ontstaan. 
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Camille Dufour 

 

Biografie  

In 2017 studeerde Camille  af aan La Cambre ENSAV. 

 

Artistieke prestaties  

Camille Dufour ontwikkelt een benadering van prentkunst die installatie en performance combineert rond 
monumentale houtsneden. Voor haar iconische afstudeerproject, صاو حلب , over de belegering en 
verdwijning van de stad Aleppo, drukte Dufour haar gravures met de hand af met Aleppo-zeep tot de inkt 
op was. Het langzame uitwissen van het gegraveerde motief symboliseerde het wegwassen  van de 
oorlogsrampen en de overvloed aan mediabeelden08  

Sinds 2018 werkt Camille Dufour samen met de Bruthaus Gallery. Ze won in hetzelfde jaar de prijs voor 

gravure en gedrukte afbeeldingen en won in 2019 de Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la 

Médiatine. In 2020 behaalde ze de VOCATIO-beurs en ontving ze het BIP 2020. In 2021 won ze de Daco's 

prijs en de Un futur pour la culture-beurs. Sinds 2020 is Camille Dufour professor gravure bij ESA Saint-Luc. 

 

Meer info  

https://www.camille-dufour.be/hhvjg  

Artistieke CV 

https://www.camille-dufour.be/blank-1  
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