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Duurzaamheid betekent ook de tijd nemen om te evolueren,  
het bedrijf te stabiliseren en onvoorziene risico's beheersen

Volstrekt aangetrokken door de stra-
lende krachten van kleur, verkent dit 
kunstenaarsduo het schilderen met 
vier handen, "creatieve pingpong" 
tijdens de lockdown. Doorkruist door 
gefantaseerde andere oorden ontstaan 
er ritmische schilderijen van de ene 
hand in de andere.

Innerlijke geometrie zal ook een gele-
genheid vormen om het universum van 
elke kunstenaar te ontdekken, tussen 
abstractie en lyrische figuratieve schil-
derkunst, nog steeds verbonden door 
de subtiliteit van vrolijke kleurenpalet-
ten en een bepaalde stedelijke visie.

Vanuit haar studio in l'Usine, waar de kun-

stenares drie jaar lang haar ezel heeft opge-

zet, ontdekt Sybille M Brussel, van het ene 

raam naar het andere, dat overloopt in haar 

doeken, een wirwar van gevels, bakstenen 

met oneindige gradaties, opgegeten door fa-

belachtige wolken. Naarmate de seizoenen en 

het licht veranderen, temt ze de stad die haar 

territorium wordt, haar innerlijke geometrie. 

Van buiten naar binnen, van onderen, van bo-

ven, vervaagt de kunstenares de sporen en de 

ruimtes. Ieder "zijn standpunt"!

INNERLIJKE GEOMETRIE
Een kunstenaarsduo: Sybille M & Stéphane Dethy
Schilderen, tekenen, zeefdruk

TENTOONSTELLING

Architecture Poetique - Stéphane Dethy
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Stéphane Dethy is voortdurend aan het 

tekenen… Het potlood is zijn kompas, dat 

constructies van verstrengelde vormen aan-

stuurt, een slimme mix van het dagelijks 

leven en een bewegend innerlijk leven. Zijn 

vroege studies in de architectuur gaven hem 

een voorliefde voor stedelijke lijnen, een ge-

voel voor evenwicht en ruimte. Van zeefdruk 

tot schilderen, zijn poëtische en picturale 

universum komt tot uiting in een visueel spel 

waarin vormen en kleuren reageren om tril-

lingen te creëren. 

Stéphane Dethy - Belgisch schilder en 
illustrator
Met het diploma beeldende kunst dat hij be-

haalde aan de Ecole de Recherche Graphique 

(School voor grafisch onderzoek) op zak, be-

gint hij zijn professionele carrière in cultureel 

en geëngageerd grafisch ontwerp in Parijs. 

Tegelijkertijd werkt hij als illustrator samen 

met de krant Regards en als grafisch ontwer-

per van een auteur bij de stad Fontenay-sous-

Bois. In de jaren 2000 gaat hij zich bezighou-

den met digitale illustratie en werkt hij voor 

Synergie art, een agent van creatieve illustra-

toren in Londen. 

In 2012 creëert hij een originele collectie 

zeefdrukken onder de naam Sericity en werkt 

hij samen met Plaizier (een Brusselse uitge-

verij) om zijn afbeeldingen van steden in an-

sichtkaartvorm te verspreiden. 

Sinds 2016 creëert hij poëtische universums 

als een visueel spel van vormen en kleuren. 

Muurtekeningen geven hem de mogelijkheid 

STÉPHANE DETHY 
www.stephanedethy.com

Jardin Lointain - Stéphane Dethy
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om met architectuur in interactie te komen 

en de gebaren van een schilder in te zetten. 

Hij spitst zich toe op kleur met projecten over 

architecturen die een voorwendsel zijn om 

vlotjes over te stappen naar abstractie.

Vanaf 2018 ontwikkelt hij een concept van 

affiches over de stad Brussel: The Brusse-

ler.  Hij werkt vanuit tekeningen met een 

penseel en kleurt ze vervolgens digitaal in. 

Tegenwoordig is hij steeds meer geïnteres-

seerd in druktechnieken vanwege de kleur-

weergave en muurschilderingen met een 

modernistische insteek.

Sybille M - Franse "polymorfe schilderes"
Haar werk vertoont verschillende "vormen": 

technieken (olie, inkt, collage, gedrukt beeld) 

en genres (abstract, figuratief). 

"De natuur, mijn verlangens, de menselijke 

psychologie zijn zo dicht en divers dat ik ze 

graag vanuit verschillende hoeken en gevoe-

ligheden bekijk, om hun contouren en com-

plexiteit beter te kunnen tekenen. Waarom 

kiezen tussen figuratie en abstractie? Inkt, 

tekening, olieverf of zeefdruk? Of het nu gaat 

om gebarencomposities, om mensen of land-

schappen, het werk ontwikkelt zich op na-

tuurlijk wijze. Het volstaat dat het een drager 

is van betekenis en emotie." 

In 2000 schrijft ze haar masterscriptie Moder-

ne Letteren over de reizende schrijver Nicolas 

Bouvier: een openbaring die haar op weg zet 

op "het pad dat je maakt en breekt" van het 

reizen. Na in Firenze en New York te hebben 

gewoond, gestudeerd en geëxposeerd, vestigt 

ze zich in 2005 in Parijs, waar ze haar artis-

tiek onderzoek voortzet terwijl ze de Marte-

not-pedagogiek doceert. In 2018 begint ze 

aan een nieuw artistiek avontuur in België: 

sindsdien verdeelt ze haar tijd tussen Parijs 

en Brussel, waar ze haar atelier onderbrengt 

in l'Usine van Ukkel.

Sybille M wordt geselecteerd door ADAGP 

(Société des Auteurs dans les Arts graphi-

ques et Plastiques - Vereniging van Auteurs 

in Grafische en Plastische Kunsten) om te 

exposeren op de SNBA (Salon National des 

Beaux-Arts - Nationale beurs voor schone 

kunsten), en ontvangt verschillende prijzen 

voor haar schilderijen: een bronzen medaille 

in 2012 en een zilveren medaille in 2014.

In april 2016 neemt ze deel aan een artistie-

ke residentie in China georganiseerd door de 

ADEFC (Association pour le développement 

des Échanges France-Chine - Vereniging voor 

de ontwikkeling van de handel tussen Frank-

rijk en China). Haar werken worden tentoon-

gesteld in een museum in de regio Ghuizou: 

het Tucheng International Art Center.

Sybille M is een schilderes die is genoteerd op 

DROUOT. •

Bekijk de werken van dichtbij in onze 
kantoren te Brussel vanaf 01/10/2021

SYBILLE M
https://sybillem.com

Lusine douceur du soir - Stéphane Dethy
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