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1. Tentoonstellingen
1.1 Tentoonstellingen in het ECC
Ook in 2017 lag de focus van de werking van het ECC op de organisatie van
cartoontentoonstellingen. Door deze tentoonstellingen tracht het ECC de cartoon als
kunstvorm bij het grote publiek te promoten, daarom worden héél wat verschillende stijlen
en genres in het aanbod opgenomen.

29/01/2017 – 02/04/2017

MARCIN BONDAROWICZ (POLEN)
De Pool Marcin Bondarowicz studeerde schilderkunst en grafische vormgeving aan de
University of Technology and Humanities in Radom. Hij is grafisch kunstenaar en illustrator,
hij ontwerpt affiches en illustraties voor het bedrijfsleven, sociaal-politieke uitgeverijen en
tijdschriften evenals voor nieuwsagentschappen en websites in Polen en in het buitenland.
Marcin is lid van het Don Quichotte Cartoon Committee opgericht door de Duits-Turkse
groep Don Quichotte en van de Emotionalists Artistic Group, een multidisciplinaire groep
met schilders, beeldhouwers, illustratoren, fotografen, grafici, textiele vormgevers, dansers
en muzikanten.
Zijn cartoons zijn grafisch ijzersterk, surrealistische pareltjes!

ROGER PENWILL (UK)
Roger Penwill woont in een dorp op het platteland in de buurt van Wales. Hij verhuisde naar
daar in 1999 toen hij fulltime freelance cartoonist was geworden, na vele jaren te hebben
gewoond en gewerkt als architect in Londen. Zijn cartoons zijn wereldwijd gepubliceerd en
zijn cartoonboeken uitgegeven in het UK, de VS en China. Hij had persoonlijke
tentoonstellingen in het UK, Turkije, Polen en Tsjechië. Hij was jurylid in internationale
cartoonwedstrijden in het UK, Turkije, Oekraïne, Cyprus, Roemenië en Griekenland en heeft
ook veel prijzen in cartoonwedstrijden gewonnen. In het UK is zijn werk verschenen in
boeken, kranten en tijdschriften, op kalenders, wenskaarten, kerstkaarten en in reclame en
promotiemateriaal voor de grote bedrijven.
Op de openingsceremonie toonde hij eveneens hoe veelzijdig hij als artiest is door ons te
vergasten met een optreden met traditionele folkmuziek.

09/04/2017 -18/06/2017

‘EURO-KARTOENALE ‘DE ZIEL’’
Om de twee jaar wordt het ECC ingepalmd door een selectie van een 150-tal cartoons uit de
cartoonwedstrijd ‘De Euro-kartoenale Kruishoutem’. De cartoonisten bogen zich dit jaar over
het thema ‘De Ziel’ wat uiteraard een héél erg universeel en toch sterk cultureel bepaald
thema is. De verscheidenheid van de werken was dan ook opvallend voor deze editie. Meer
over deze editie van ‘De Euro-kartoenale’ vindt u verder in dit verslag.

25/06/2017 – 18/09/2017

OSCAR WEISS (ZWITSERLAND)
Voor het eerst krijgt een Zwitsers cartoonist een podium in Kruishoutem. Oskar Weiss werd
in 1944 in het Zwitserse Chur geboren. Als kind verkende hij de wereld met potlood en
papier in de hand. Zijn schoolloopbaan werd abrupt beëindigd door een buis voor Wiskunde,
achteraf bezien een opportuniteit, want zo kwam hij erachter dat zijn ware talent en roeping
in de artistieke sector lag. Op zijn 18de stelde hij voor het eerst zijn schilderijen tentoon.
In 1968 studeerde hij af als grafisch ontwerper aan de ‘School of Visual Arts’ in Zurich. In
dezelfde periode maakte hij ook zijn eerste songs die hij, zichzelf begeleidend op gitaar, op
verschillende podia in Bern en omstreken bracht.
Na zijn studies gaat hij als zelfstandig graficus aan de slag en doorheen de jaren evolueert hij
van grafisch ontwerper tot ‘uitvinder van beelden’. Hij verfijnt zijn eigen stijl en voegt er een
vleugje poëzie, humor en satire aan toe. Hij maakt cartoons, schilderijen en illustraties.
Het werk van Oskar Weiss kenmerkt zich door een sublieme combinatie van de door hem
waargenomen realiteit met een ludieke en onuitputtelijke verbeelding. Dit leidt tot een
verrassend resultaat.

ANDREI POPOV (RUSLAND)
Andrei Popov (Sint-Petersburg °1970) studeerde, geheel volgens de familiale traditie aan
de Mozhaysky Military Air Academy. In 1995 verliet hij het leger om freelance cartoonist te
worden. Hij begon te tekenen voor de krant "Business St. Petersburg", daarna volgden nog
vele andere kranten en tijdschriften.
Popov neemt vaak deel aan internationale cartoonwedstrijden en -tentoonstellingen en
wordt ook regelmatig als jurylid gevraagd. Hij won prijzen in Italië, Hongarije, Turkije,
Luxemburg, Denemarken, China, Azerbeidzjan, België en Polen. Hij illustreert ook boeken en
ontwerpt prints voor de mode-industrie.

In zijn werk speelt Popov vaak met natuurlijke ritmes als dag en nacht, de seizoenen... maar
ook de wisselwerking tussen lichaam en geest, reflectie en het zintuigelijke, leven en kunst,
de microkosmos en macrokosmos in ons bestaan...
Hij slaagt erin een eenvoudige en bescheiden, maar tegelijkertijd een extreem "rijke" wereld
neer te zetten. Een wereld vol van kleuren en schaduwen, waarbij licht een cruciale rol
speelt.

24/09/2017 – 17/12/2017

NIKOLA (IOA) HENDRICKX (BELGIË)
Nikola (IOA) Hendrickx was in 2017 de huiscartoonist van het Europees Cartoon Centrum.
Hij werd geboren in 1982 in Dendermonde. Sinds 2013 woont hij in de carnavalsstad Aalst.
Na zijn secundaire school koos hij voor een carrière in het leger: hij volgde de Koninklijke
Militaire School waar hij in 2006 afstudeerde als ingenieur. Hij werkt als projectofficier bij de
staf van defensie.
Alhoewel hij een technische opleiding volgde had hij altijd al een passie voor tekenen en
schilderen. In zijn jonge jaren ging hij meer dan 10 jaar naar de kunstacademie, tot hij
wegens tijdsgebrek hiermee moest stoppen. Maar het tekenen en schilderen zat hem in het
bloed en het duurde niet lang voor hij thuis weer achter zijn tekentafel zat.
Zijn passie voor cartoons ontstond rond 2003 toen hij een eerste keer deelnam aan een
cartoonwedstrijd. Hij won natuurlijk nog geen prijs, maar bleef oefenen. In 2009 had hij zijn
eerste prijs beet, in de Karpik Cartoon Contest in Polen. En sindsdien werd zijn erelijst langer
en langer. Zo won hij reeds prijzen in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Roemenië,
Slovakije, Syrië en China.

MAHMOOD AZADNIA (IRAN)
Mahmood Azadnia is geboren in 1985 in Mashhad, een grote stad in het Noord-Oosten van
Iran. Hij groeide op in een artistieke familie: ook zijn vader was schilder. Hijzelf is in 2000
beginnen schilderen en cartoons te tekenen. Daarnaast werkt hij ook mee aan animatiefilms.
Zijn eerste prijs won hij in 2007 en ondertussen behaalde hij al meer dan 80 prijzen in
internationale cartoonwedstrijden, onder meer de eerste prijs in het Nederlands
Cartoonfestival in 2016 rond het thema 'Vrijheid'. Hij was ook zelf jurylid in een 10-tal
cartoonwedstrijden.
Hij had al persoonlijke tentoonstellingen in Iran, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Polen,
Zweden, Maleisië, Pakistan, Spanje, China en Italië. Hij gaf workshops en lezingen in Iran,
Pakistan, Maleisië en Zweden. Zo gaf hij aan de universiteit van Uppsala een lezing over het
thema 'de aanpassing van de omgeving aan personen met een beperking' in de kunst. Een
thema dat ook dikwijls terugkomt in zijn werken.

1.2. Bezoekersaantallen
In 2017 telde het ECC 2837 bezoekers. Rekening houdend met de sluitingsperiode de eerste
weken van januari en het feit dat het centrum enkel op zondag open is stellen we vast dat er
gemiddeld 60 bezoekers per week zijn.
Op afspraak stelt het ECC ook de deuren open voor groepen en scholen: 19,4% van de
bezoekers kwamen via een groepsbezoek.
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1.3. Tentoonstellingen ‘on the road’
Cartoons from Belgium
Er werd in 2017 een actieve campagne georganiseerd om de tentoonstelling ‘Cartoons from
Belgium’ verder te promoten. Dit resulteert in nieuwe buitenlandse tentoonstellingen in 2018
o.m. in Argentinië, Egypte en de UK.

Euro-kartoenale
Na de tentoonstelling in het ECC werd een beperktere selectie van werken rond ‘De Ziel’
tentoongesteld in op verschillende locaties in Vlaanderen.
In de bib van Moorslede werd de oudere tentoonstelling ‘De Supermarkt’ tentoongesteld.

1.4. Webexpo’s
Er werden in 2017 twee webexpo’s georganiseerd: de eerste rond de surrealistische Belgische
schilder ‘Magritte’ een tweede met nieuwjaarswensen.

2. Expertisecentrum
Ook in 2017 werd beroep gedaan op de expertise van het ECC door andere organisaties en
musea. Dit resulteerde in de deelname aan jury’s en concreet advies bij de organisatie van
wedstrijden.

2.1. Deelname aan jury’s
In 2017 was het ECC vertegenwoordigd in de jury van de Belgische cartoonwedstrijden van
het Sportimonium (Hofstade), Peer, Lebbeke en Boechout. In het buitenland kon je een
medewerker van het ECC terugvinden in de jury van Legnica (Polen), Aydin Dogan (Turkije),
Tolentino en Syria Cartoon. Hoewel het ECC principieel niet mee doet aan online jureringen
omdat er onvoldoende garanties zijn voor een eerlijke beoordeling, werd in het geval van Syria
Cartoon – gezien de oorlogssituatie – een uitzondering gemaakt.

2.2. Samenwerkingen
De samenwerking met het stadsbestuur van Peer werd verder gezet en uitte zich in een
praktische ondersteuning en delen van expertise bij de organisatie van de éénmalige
‘Brueghel’-tentoonstelling.

2.3. Vernissages
Netwerken is héél belangrijk bij de promotie van de cartoonkunst. In dit kader was het ECC
aanwezig op tal van cartoonactiviteiten en -vernissages in België en in het buitenland. We
denken hierbij aan Peer, Boechout, Lebbeke, Knokke-Heist, Hofstade, Olen, tentoonstellingen
in de Seedfactory in Brussel. Verder werd het cartoonfestival van Gabrovo (Bulgarije) in 2017
bijgewoond door een delegatie van het ECC.

3. Projecten en andere activiteiten
Naast de tentoonstellingen heeft het ECC nog tal van andere projecten en activiteiten. In 2017
ging de meeste energie naar de organisatie van de 21ste Euro-kartoenale ‘De Ziel’.

3.1. 21ste Euro-kartoenale ‘De Ziel’
Voor de 21ste editie van de Euro-kartoenale kon het ECC rekenen op een partnership met
het Willemsfonds en deMens.nu. Het thema voor deze editie lag dan ook snel voor de hand:
‘De Ziel’.
De inschrijvingen via het nieuwe online inschrijvingsplatform werden in januari 2017
afgesloten.
782 cartoonisten uit maar liefst 82 verschillende landen, van over de 5 continenten,
waagden hun kans en stuurden in totaal 2164 tekeningen in. De jurering van de werken
werd in een eerste fase via het online-platform gedaan door de internationale jury, waarna
de beste 300 werken op de live-jurymeeting beoordeeld werden.

De internationale jury met André Nollet (voorzitter), Jan De Graeve (IAN), Elzbieta Laskowska (Polen),
Marco D'Agostino (Italië), Ronald Vanoystaeyen, Roger Penwill (UK), Karl Meersman en de
vertegenwoordigers van de sponsors.

De winnaars
Tijdens de openingsplechtigheid mochten de winnaars hun prijs in ontvangst nemen uit de
handen van o.m. vice-premier Alexander De Croo.
•
•
•
•
•
•
•

Eerste prijs: Peter Nieuwendijk (Nederland)
Tweede prijs: Jean-Loic Belom (Frankrijk)
Derde prijs: Joao Bosco Jaco De Azevedo (Brazilië)
Beste Inzending Europese Unie: Marilena Nardi (Italië)
Beste Belgische Inzending: Jean-Claude Salemi (België)
Prijs van het ECC: Mihai Ignat (Roemenië)
Cover Award: Elena Ospina (Columbia)

Verder kende de jury nog eervolle vermeldingen toe aan Saman Torabi uit Iran en Stefaan
Provijn uit België.
Op de openingsplechtigheid mochten we de winnaars uit Nederland, Frankrijk, Italië, België
en Iran verwelkomen.

3.2. Eindejaarsevent
Het ECC sluit het werkingsjaar traditioneel af met een eindejaarsevent. Dit jaar was het de
Torhoutse cartoonist O-Sekoer, die de eer had de cartoonconference, een overzicht van de
beste cartoons van het jaar, met een sausje van commentaar te overgieten.

3.3. Pannenkoekenfestijn en Ontbijtbuffet voor Moederdag
Rond lichtmis worden er in het ECC pannenkoeken geserveerd voor jong en oud en op
Moederdag worden de mama’s verwend met een uitgebreid ontbijtbuffet. Kwestie van
inkomsten te genereren voor het gratis toegankelijk maken van onze tentoonstellingen.

3.4. Barbecue voor cartoonisten
Begin september werd voor de tweede keer een barbecue voor cartoonisten georganiseerd.
Bedoeling van het ECC is immers om niet enkel cartoons tentoon te stellen en
cartoonactiviteiten te organiseren, maar ook cartoonisten samen te brengen.

3.5. Huiscartoonist
De huiscartoonist van het ECC in 2017 was Nikola (IOA) Hendrickx. Met zijn aparte stijl was hij
het voorbije jaar een waardige ambassadeur voor het Europees Cartoon Centrum. Hij mocht
dan ook de slottentoonstelling voor zijn rekening nemen.

3.6. Zonnepanelen
In 2017 heeft het ECC ook geïnvesteerd in zonnepanelen teneinde op een duurzame manier
in energie te voorzien voor het centrum.

4. Communicatie
4.1. Website
De vorig jaar totaal vernieuwde website werd verder uitgebouwd. Ook het hierin gekoppelde
online platform voor de Euro-kartoenale werd in 2017 verder getest, door er voor het eerst
gebruik van te maken bij de voorselectie door de juryleden.

4.2. Cartoontijdschrift Scherper
Het cartoontijdschrift Scherper ging zijn 12de jaargang in. De abonnees en Vrienden van het
ECC kregen opnieuw 4 maal per jaar een nieuw nummer in de bus, met héél wat interviews
met cartoonisten en achtergrondinformatie over cartoons.

4.3. Sociale media
De sociale mediakanalen van het ECC werden verder zeer actief gebruikt. Deze
communicatiekanalen zijn zeer belangrijk bij de netwerking met internationale cartoonisten
en organisatoren. Er werd in 2017 vooral ook ingezet op een intensiever gebruik van
Instagram. Naast de algemene Facebookpagina ‘European Cartoon Centrum’ dat voornamelijk
aankondigingen stuurt, zijn het vooral de specifieke accounts van de ECC-medewerkers die
voor de interactie zorgen met duizenden cartoonisten en cartoonliefhebbers van over de
ganse wereld.

5. Dankjewel
Het ECC kan niet zonder de steun van héél wat mensen: de cartoonisten, Vrienden van het
ECC, de sponsors en partners en uiteraard het kleine team van vrijwilligers dat heel wat uren
vrije tijd in dit project stopt.

Partners en sponsors
De Provincie Oost-Vlaanderen, de Gemeente Kruishoutem, B-hotels, Mik, Tradelio, Emka,
Fintro, Techno4, Hof van Vlaanderen, ….

Vrienden van het ECC
Die trouw onze werking steunen en naar al onze activiteiten komen. Hun financiële steun is
onontbeerlijk, maar hun enthousiaste aanwezigheid maakt van elke vernissage een feest.

Cartoonisten
Zonder cartoonisten geen cartooncentrum. We zijn zo blij dat we telkens opnieuw een groot
aantal Belgische cartoonisten in Kruishoutem mogen begroeten om het werk van hun collega’s
te zien en om gewoon wat bij te praten. We kunnen gerust spreken van een vriendenclubje.

ECC-team
Dominique, Evelyne, Fernand, Filip, Herman, Jan, Monique, Marie, Nicole, Paul, Patrick, Rita,
Ro, Rudy, Saskia, Sebastien en Veronique.
En een welgemeende dankjewel aan iedereen die ons occasioneel helpt … op het
eindejaarsevent, achter de schermen, in een werkgroep of gewoon door het aanbrengen van
een goed idee.

