
Me, Myself and I belicht één van de meest fascinerende thema’s doorheen de 
kunstgeschiedenis: het zelfportret. In onze hedendaagse beeldcultuur is de ‘selfie’ 
populairder dan ooit, maar hoe verhouden kunstenaars zich vandaag tot het genre?  

We daagden de ons vertrouwde kunstenaars uit om hun ultieme zelfportret te maken, 
vanuit deze benadering: “Gun ons een blik op jezelf en dit op de meest waarachtige, 
scherpe, introspectieve manier. Leg het accent niet op de natuurgetrouwe weergave 
maar benader jouw zijn vanuit een ongekende invalshoek. Maak gebruik van jouw 
vertrouwde artistieke media om een visueel prikkelende vertaling te maken van 
deze zelfbeschouwing. Laat naar keuze een tweede werk zien die ofwel je naaste 
portretteert ofwel het werk dat jouw oeuvre het best typeert, jouw ultieme creatie.”  

Welk aspect van hun persoonlijkheid weten zij op een ultieme manier te weerspiegelen 
in het zelfportret? Hoe geven ze zichzelf of hun intimi op een objectieve of 
subjectieve manier weer? Hoe gingen ze tijdens de introspectie om met existentiële 
onderwerpen als begeerte, angst en hoop? En: welke impact had het coronavirus 
tijdens het creatieproces? Misschien was deze eigenaardige periode in isolement wel 
de uitgelezen kans om zichzelf en zijn of haar levensgenoten beter te leren kennen?

ME, MYSELF AND I

Kristoff Tillieu en Lieve De Cuyper nodigen je uit op de tentoonstelling 
‘Me, Myself and I’ van 17 oktober tot 15 november 2020 in Black Swan Gallery.

Open op zaterdag en zondag van 14u tot 18u of op afspraak. 
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TOT 15.11.2020 

Wegens COVID-19 
•zullen de kunstenaars gespreid aanwezig zijn over de 5 weekends
•is het dragen van een mondmasker en ontsmetten van de handen verplicht bij een bezoek   

Volg Black Swan Gallery voor updates over de tentoonstelling: 

    blackswanbruges
    blackswangallery 


