
 

 

    
 

 

  

Dehnen Jonas  

 

Biografie  

 

Jonas Dehnen groeide op in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Hij is  een mixed media kunstenaar. 

 

Werk  

 

De kern van zijn artistieke praktijk zijn schilderijen, maar hij maakt evenzeer sculpturen, props en installaties. Hij 

speelt er met emblemen van gemeenschappen waarin hij opgroeide en hun geconstrueerde visuele identiteiten 

(zoals vilten hoeden, Lederhosen, carnavalkostuums, Morris dansers, Fraktur lettertypes, enz.). Hij fragmenteert en 

transfigureert deze vormen tot objecten en figuren waaruit ledematen ontkiemen en wortelschieten. Hij eigent zich 

met andere woorden beelden toe die tot een ver verleden behoren, maar die voortdurend terug tot leven komen 

door reactionaire neigingen. Het werk berust op verschillende antagonismen: het individuele en het collectieve, de 

werkelijkheid en de verbeelding, en ook de moeilijke relaties tussen de twee- en driedimensionale ruimte. 

Sommige van zijn schilderijen presenteert hij op houten constructies op drie poten. Deze presentatievorm verwijst 

naar terugkerende vormen in zijn tekeningen en naar volkscultuur. Hun voornaamste functie is het tonen van de 

schilderijen, maar ze functioneren tegelijkertijd als sculpturen. Ze duwen niet alleen het verfoppervlak de ruimte in; 

ze tonen ook de naakte achterzijde van het doek. Ze brengen de doeken tot leven, zonder er echt los van te komen. 

Het schilderoppervlak kantelt, draait en wankelt. 

 

Meer info  
 

https://www.jonasdehnen.com 
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Garnica Maika  

 

Biografie  

 

Maika Garnica woont en werkt in Antwerpen. Ze behaalde haar Masterdiploma in de Vrije Kunsten aan de 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. 

 

Werk 

 

Centraal in de praktijk van Maika Garnica staat de relatie tussen de omgeving, de toeschouwer en de kunstenaar. Ze 

gebruikt vaak prototypes om de complexe relatie tussen vorm en materie te begrijpen, terwijl ze de positie van het 

lichaam inzet als vehikel voor sociale connecties. Door uiteenlopende en wisselende contexten verschuift de aard 

van het werk spontaan van sculpturen, over gebruiksvoorwerpen naar geluidsinstallaties. In haar keramische 

sculpturen en klankobjecten integreert Garnica een performance component door de objecten te activeren. Zo 

bestudeert ze de complexe band tussen vorm en medium, en wordt klank bijna zichtbaar gemaakt. 

 

Meer info 

 

https://www.maikagarnica.com 
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 Hadassa Ngamba 

 

Biografie  

 

Hadassa Ngamba werd geboren in Kizu,  Congo (DRC). Ze heeft een Bachelor in criminologie van de Universiteit van 

Lubumbashi. 

 

Werk 

 

Hadassa zet indrukwekkende tentoonstellingen neer waarin ze koloniale vraagstukken aan haar persoonlijke 

ervaringen verbindt. Ze gebruikt vaak materialen als koffie, tabak en mineralen; materialen die symbool staan voor 

het strategisch, kapitalistisch bewind over grondstoffen. Hoewel haar werk op het eerste gezicht speels lijkt, zit er 

ook een verontrustend en soms zelfs pijnlijk randje aan. 

 

Meer info  

 

https://www.metropolism.com/nl/features/45376_ik_doe_het_voor_het_publiek_hadassa_ngamba_over_configuration

s_bij_cc_strombeek 

 

https://www.mu-inthecity.com/les-finalistes-du-hisk-prennent-position 
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