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France Dubois - NYC 
(catalogus Little Van Gogh) brantt (Bernice)

Kunst op kantoor zorgt voor een stimulerende en esthetische 
werkomgeving en is een bron van inspiratie en creativiteit op 
kantoor. Bernice en Little Van Gogh maken het mogelijk om 
kunst te huren, kopen of leasen. Kunst huren is voor bedrijven 
tevens 100% fiscaal aftrekbaar. Deze twee kunstbedrijven 
bieden een dynamisch en origineel systeem aan kantoren 
en organisaties om hun gebouwen te decoreren en tegelijk 
eigentijdse kunst te promoten. 

brantt
brantt is het pseudoniem van Jurgen Vanbrabant. Door zijn sculpturen, 
installaties en schilderijen levert de kunstenaar een zeer persoonlijke 
interpretatie van architectuur, perspectief en licht. Geïnspireerd door 
het abstract denken en de werken van het Bauhaus, Mondriaan 
of Malevich keert hij zich tegen de fundamentele principes van 
deze beweging en hun kunstenaars door de creatie van zijn eigen 
abstractie. Zijn sculpturen vullen op een eigenzinnige wijze de ruimte. 
Ze confronteren de toeschouwer met een nieuwe ruimte, een inzage 
in een besloten interieur. Door enkele gekleurde vlakken te gebruiken 
in een bijna geheel witte sculptuur, worden als het ware kleurnevels 
gereflecteerd. Dit spel van licht en kleur geeft deze “kijkdozen” een 
magisch en speels element. 

France Dubois 
Het werk van France Dubois lijkt wel intuïtieve poëzie in de vorm van 
beelden. Zijn strakke foto’s vertellen ons over de breekbaarheid van 
emoties, soms over momenten van barsten, maar vooral over een 
mooie en merkwaardige wereld. ‘NYC’ is een tweeluik, uitgevoerd in 
beperkte oplage, en is een foto die gelamineerd is op plexiglas.  
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Miche Bauwin
Na een tekenstudie gevolgd te hebben, komt Miche Bauwin in de reclamewereld terecht. Haar 
carrière als grafisch ontwerpster loopt parallel met een initiatie in het schilderen met olieverf, waarvoor 
ze cursussen volgt op de Academie en het contact opzoekt met grote meesters. Na het ontwerpen 
van talrijke illustraties en het creëren van stoffen, wijdt Miche Bauwin zich gedure nde een vijftiental 
jaar exclusief aan het schilderen met olieverf.  De kunstenares beperkt zich niet tot het schildersdoek 
maar steekt volume in haar creaties met haar ‘bollen’. 

Tine Vandamme
De kunstenares noemt haar schilderijen “Lovedrugpaintings”. Positivisme, optimisme en speelsheid 
staan centraal en worden tot uiting gebracht door energievolle penseeltrekken en flitsend kleurgebruik. 
Deze onlangs gerenoveerde inkomhal krijgt met het kunstwerk “Go Round” een kleurboost. Het detail 
van een ronddraaiende paardencarousel straalt energie uit en benut de grote witte muur om helemaal 
tot zijn recht te komen.
 

 www.bernice.be
 www.profacility.be/littlevangogh

Miche Bauwin - Black, white & red medium bol 
(catalogus Little Van Gogh) Tine Vandamme, Go round (catalogus Bernice)
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