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In 2012 Sofie Lachaert & Luc d’Hanis
make their famous work shop available
for artistic initiatives other than their
own, under the title ‘Huis te huur’
(House for Rent). In the framework of
‘Maart Design Maand’ (March Month of
Design) designer Pieterjan Deblauwe &
gallerist Tatjana Pieters are the first to
start the initiative.Both active in Ghent,
Pieterjan designed the new gallery
space of Galerie Tatjana Pieters that
opened in October 2011.
Departing from a need to break the
common artistic borders, they propose
an exhibition with fashion, design
and visual art that is not easy to
categorize.
Textile creations by Deborah Van Acker
and sculptures by Tamara Van San are
juxtaposed with objects by Pieterjan
and chairs by the Berlin-based Jerszy
Seymour. A similar approach to tongue
in cheek humour, colour, plasticity and
materials results in an exhibition where
reality is not what it appears to be.

EXHIBITION
Opening:
sunday 4 march 15.00h
Exhibition:
sunday 4 until saturday 31 march
Opening hours:
wednesday to sunday
13.00 till 18.00h
LOCATION
‘Huis te huur’
Zwartezustersstraat 20
9000 Gent
www.jerszyseymour.com
www.deborahvanacker.be
www.hanstheys.be/artists/tamara_van_san
www.pieterjan.biz
www.tatjanapieters.com

Onder de titel ‘Huis te huur’ stellen
Lachaert en d’Hanis een jaar lang hun
ruimte ter beschikking voor externe
artistieke projecten. In het kader van
Maart Design Maand nemen ontwerper
Pieterjan Deblauwe en galeriehoudster
Tatjana
Pieters
het
voortouw.
Beiden actief te Gent, werkten ze
al eerder samen voor de inrichting
van de net verhuisde galerie aan de
Nieuwevaart.
Vanuit een behoefte om gangbare
grenzen open te trekken, brengen ze
een tentoonstelling met design, mode
en beeldende kunst die zich niet laat
categoriseren.
Textielcreaties van Deborah Van Acker
en sculpturen van Tamara Van San
worden in confrontatie gebracht met
objecten van Pieterjan en stoelen van
de in Berlijn werkende designer Jerszy
Seymour. De combinatie van een
eigenzinnig gevoel voor humor, kleur,
plasticiteit en materiaalkeuze resulteert
in een tentoonstelling waarbinnen de
realiteit niet is wat ze lijkt.

TENTOONSTELLING
Opening:
zondag 4 maart 15.00 uur
Tentoonstelling:
zondag 4 tot zaterdag 31 maart
Openingsuren:
woensdag tot en met zondag
13.00 tot 18.00 uur
LOCATIE
‘Huis te huur’
Zwartezustersstraat 20
9000 Gent
www.jerszyseymour.com
www.deborahvanacker.be
www.hanstheys.be/artists/tamara_van_san
www.pieterjan.biz
www.tatjanapieters.com

