
Thérèse d’Ursel en Betty Depret 
nodigen U vriendelijk uit 

op de vernissage
vrijdag 11 mei 2007 19 uur

op het domein Brakum 
Brakumdreef 4 - 3210Lubbeek 

(ingang langs de Binkomstraat) 

“De dierenwereld gezien
door de ogen

van de kunstenaar”
Inleiding door

Paul Verbraeken
Kunsthistoricus

Voorzitter V.Z.W. Belgische Sculpturen
 

De tentoonstelling loopt van 12 tot 20 mei 2007
 open op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur

op weekdagen steeds een afspraak maken.

www.brakum.be www.new-embryo.be

Tentoonstelling
Brakum-artBrakum-art



Een dierenwereld gezien door de kunstenaar daar kan U
van genieten op het domein Brakum zowel in het klassiek

interieur als in het park.

Deze eerste tentoonstelling laat u wegdromen in de geest 
van verschillende kunstenaars, hun kijk op de wereld van
dieren in hun natuurlijke omgeving, de jacht en dieren

die u verrassen door hun origineel voorkomen. 

De dierenwereld die de kunstenaar inspireert en u laat
mee inleven in zijn kunstwerken, schilderijen, aquarellen,

beeldhouwerken uit metaal en brons.

Een nieuwe samenwerking is ontstaan tussen 
Maria Elisabeth Depret en Thérèse d’Ursel die
terugkeert naar haar oorspronkelijke passie de 

schilderkunst en tentoonstellingen;
Kunst promoten en opzoeken is steeds een blijvend
gegeven geweest voor Maria Elisabeth Depret en

ze neemt de draad terug op.
Een prachtige locatie voor hen is het domein en landhuis

van Brakum. Een unieke plaats voor kunst

Tentoonstelling
Brakum-artBrakum-art

www.brakum.be www.new-embryo.be



Tentoonstelling

Maria Van Loon
Ontwerpt juwelen met
dierenmotieven in goud en zilver.

Lieven D’Haeze  vereeuwigt in brons 
op eigenzinnige manier de dierenwereld.

Lucas Van Haegenborgh 

Een uitzonderlijk kunstenaar die de dieren 
op een monumentale wijze weergeeft in metaal,
hij tekent en schetst in de ruimte.

Francis Méan
Hij toont U grappige
neerhofdieren in volle kleurenpracht uit de ark van Noach.
Dieren die gans de zomer dobberden op de vijver van Oud Heverlee.

Arnaud de Mézerac

Kunstwerken met een zeer typisch karakter.
De kunstenaar afkomstig uit Normandië brengt schilderijen met 
jachttaferelen “paarden en meute” op doek, in pastel en aquarel.

Met een passie voor detail in
de natuur. Poezen, paarden 
en jachthonden bewegen op het doek. 

Mia Bruyninckx

In het park



Domein Brakum
Brakumdreef 4 
3210 Lubbeek
Ingang langs de Binkomstraat

Brakum-Art Thérèse d’Ursel
Tel. 016-634224 Gsm 0475-790046

New-Embryo Betty Depret
Gsm 0495-505640 E-mail betty@bettydepret.be

Welkom op weekdagen na een afspraak 

brakum-art

www.brakum.be www.new-embryo.be


