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nl  Koen van den Broek (°1973, BE) creëert ruimtes op 
doek vol suspense met een sterk gevoel voor contrast, 
compositie en kleur. Zijn schilderkunstige oeuvre ge-
niet reeds twee decennia internationale bekendheid. 
Van den Broek verweeft alledaagse thema’s als de 
straat, stoepranden, weidse landschappen en brug-
gen tot een geheel eigen beeldtaal door de cinemato-
grafische manier waarop hij de werkelijkheid kadreert 
en een vernuftig spel met referentie. Als bronma-
teriaal gebruikt de kunstenaar foto’s die hij maakt 
op reis of onderweg. Hij zoekt de details op, zoals 
barsten, architecturale elementen en de slagschaduw, 
die op een natuurlijke en puur toevallige manier zijn 
ontstaan. Licht, ruimte en focus zijn de noodzakelijke 
voorwaarden om tot zijn bijzondere beelden te komen. 

 Het boek STUFF biedt een artistiek en architecturaal 
verslag van een ander aspect van zijn parcours: kunst 
in opdracht voor de publieke ruimte, in situ werk en 
samenwerkingen. Van den Broek verwezenlijkte onder 
meer het monumentale werk Sampled in opdracht 
van het AZ Sint – Maarten (BE, Mechelen) dat 
de kunstenaar uitdaagde zijn archieven digitaal te 
samplen. Hij beschilderde de Hofkamer te Antwerpen, 
een 18de-eeuwse pronkruimte waar muren, inclusief 
plafond, bekleed werden met doek. Het werk  Solution 
verbindt de volledige kamer tot één synthese met een 
compilatie van sleutelwerken uit zijn oeuvre. Voor 
Opera Ballet Vlaanderen leverde hij de affichecampag-
ne voor het seizoen met als thema Borderline. Een 
sculptuur voor de openluchttentoonstelling De Blik van 
Bruegel: reconstructie van het landschap, platen-
hoezen, boekcovers, een schilderkunstige ingreep 
en de borden voor Restaurant ’t Zilte op de bovenste 
verdieping van het MAS zijn slechts een greep uit wat 
de voorbije jaren is ontstaan. STUFF onderzoekt hoe 
dit onderdeel van zijn traject Van den Broek uitdaagt op 
gebied van dimensies, schaal, verhouding tot de locatie, 
materialen, texturen, het gevoel voor veranderlijkheid en 
reflectie en de verrijkende wisselwerking met de praktijk 
in het atelier. Een diepte-interview met Prof. Dr. Wouter 
Davidts en nieuwe schetsen op kalkpapier illustreren 
de originele kijk van de kunstenaar en zijn visie op 
kunst als een essentieel onderdeel van de maatschappij. 
Zowel permanente, als tijdelijke, als niet uitgevoerde 
projecten komen aan bod in deze publicatie die is op-
gevat als één coherent kunstenaarsboek. Aan de hand 
van ontwerpen, maquettes, foto’s en reproducties wordt 
voor het eerst, en op een unieke manier, inkijk gegeven 
in het totale universum van de kunstenaar.  
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