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PERSBERICHT 

COMBAT: dubbelexpo Koen Vanmechelen in Alden Biesen en De Mijlpaal

De eeuwige strijd om de identiteit 

Met de dubbeltentoonstelling COMBAT gaat kunstenaar Koen Vanmechelen tussen 7 
oktober en 16 december in Alden Biesen de strijd aan met zijn eigen werk en de Duitse Orde.

Op twee locaties vat Koen Vanmechelen (47) deze strijd aan. In de historische context van de waterburcht 
Alden Biesen pakt hij uit met recent en nieuw werk, overwegend installaties. In kunstgalerij de Mijlpaal gaat 
het voornamelijk om tekeningen en schilderwerk. Deze gespreide slagorde belicht de dualiteit die volgens 
de kunstenaar aan de basis van elke transformatie ligt: constructie versus destructie. 

COMBAT is misschien wel Koen Vanmechelens grootste gevecht tot nu toe. Niet alleen strijdt hij met de 
eigenheid van de historische ruimtes in de landcommanderij Alden Biesen en hun ‘bezetting’ door de 
ridders van de Duitse Orde. De meer dan dertig werken luiden ook een kanteling in Vanmechelens 
alomvattende kruisingsexperiment The Cosmopolitan Chicken Project in. Oude en nieuwe werken, 
zichtbare en onzichtbare betekenislagen, gekende en verrassende vormen strijden om het roer van het 
Cosmopolitan Chicken Project. En hun bezieler.

COMBAT toont heel wat werken die nog nooit in België te zien waren, maar wel op tentoonstellingen in de 
VS, Nederland, Senegal, Duitsland, Italië en Zweden. Onder andere op dOCUMENTA (13) in Kassel en de 
54ste Biënnale van Venetië. Ze geven een mooi overzicht van de fascinerende diversiteit van 
Vanmechelens oeuvre. Opvallend in de 19 ruimtes van Alden Biesen is de introductie van nieuwe evo-devo 
elementen in Vanmechelens steeds hybrider wordende artistieke werk. 

COMBAT opent op zondag 7 oktober in Alden Biesen (11.00 uur) en in kunstgalerij De Mijlpaal (15.00 uur). De 
persvoorstelling vindt plaats om 13.00 uur in Alden Biesen. 
Meer informatie op www.combat-koenvanmechelen.com of de websites van Alden Biesen en De Mijlpaal.
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Voor meer informatie en persmateriaal, gelieve contact op te nemen met:
Lut Maris, coördinator COMBAT, demijlpaal@skynet.be, 0032 (0)11 435202
Goele Schoofs, PA/PR Koen Vanmechelen, goele@koenvanmechelen.be, 0032 (0)495 666 771
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Kasteelstraat 6 
3740 Bilzen (Belgium)
+32 (0)89 51 93 93 
aldenbiesen@vlaanderen.be
www.alden-biesen.be

Brugstraat 45 
3550 Heusden-Zolder (Belgium)
+32 (0)11 43 52 02 
demijlpaal@skynet.be
www.demijlpaal.be

Koen Vanmechelen
Alden Biesen
De Mijlpaal
7-10-2012  tot 16-12-2012
www.combat-koenvanmechelen.com


