
Deze tentoonstelling is 
een organisatie van:

HOMMAGE 
aan 

JACKY DUYCK
CULTUURCENTRUM 

COLOMA
 - KASTEEL - 

Sint-Pieters-Leeuw

11 - 26 maart 2017

In het kader van de expositie
“Hommage aan Jacky Duyck”

Aperitiefconcerten
Zondag 12 maart 2017 om 11 uur
Françoise Van Hecke, sopraan, met een vleugje opera.

Zondag 19 maart 2017 om 11 uur
Alice Toen, actrice, vertelt samen met Jos Mertens aan  
de piano.

Zondag 26 maart 2017 om 11 uur
Dwarsfluitiste Sarah Rulli en accordeonist Luca Colantonio.

Tickets
www.colomaspl.be of ter plaatse aan de ingang
5 euro per concert
10 euro voor 3 concerten
Er wordt een aperitief aangeboden.

Projectie
een bijzonder mooie beeldmontage van  atelierbeelden en  
schilderijen van Jacky Duyck wordt getoond, 
telkens op zaterdag en zondag, en op de vernissage. 

Met speciale dank aan Bang & Olufsen - Halle.

Bang & Olufsen Halle 
www.bang-olufsen.com/halle 

02/308 85 99   info@beohalle.com 
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Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt dankzij de 
steun van:

UITNODIGING
Cultuurcentrum Coloma

nodigt u en uw vrienden uit
op de feestelijke en officiële openingsreceptie

van de tentoonstelling van schilderijen

HOMMAGE
aan 

JACKY DUYCK

in het Kasteel Coloma te Sint-Pieters-Leeuw

 vrijdag 10 maart 2017 om 20.30 uur

Gastheer
Jan Desmeth, schepen van Cultuur

Inleiding
Karel Declercq, cabaretier en vriend,

geeft een schalkspoëtische kijk
op het werk van Jacky Duyck.

Opening
Luc Deconinck, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk
van zaterdag 11 maart

tot en met zondag 26 maart 2017,
tijdens de weekends van 11 tot 18 uur

en in de week na afspraak.
De kunstenaar is aanwezig 

elke zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur.

Cultuurcentrum Coloma - Kasteel Coloma 
J. Depauwstraat 25 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

02 371 22 62 (kantooruren)

Atelier Jacky DUYCK
Kunstschilder
Ereburger van Dilbeek

Roelandsveldstraat 30 - 1700 Dilbeek 
+32 

(0)2 569 15 98 / +32 (0)476 20 11 63
jackyduyck@telenet.be / facebook Jacky Duyck
www.jackyduyck.be
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Het Oneindige veroneindigt zich in de eindeloze 
einder van een schilderij, met lijnen die uitlopen en 
grenzen overschrijden.

Roger Burggraeve
Prof. Dr. em. Ethiek

Jacky neemt je mee naar ongekende werelden, 
dringt door tot in de oertijd, het ontstaan der dingen.

Alice Toen

… in de aarde zien
langs de ogen der wortels

het moeilijke vliegen
der vogels

Paul Snoek

Bij enkele 
schilderijen 
van Jacky 
Duyck

Zee is een 
soort kader om 
een schilderij 
waarin kleuren 
voortdurend 
over zichzelf 
heenzwemmen 
naar verte. 
Zo’n schilderij 
is algauw tien 
kilometer diep, 
eindigend in 
blauw geheu-
genverlies.
Het schilderij 
gaat zover het 
kan zien en 
krijgt iets terug 
dat het niet kan 
zien.

Herman de 
Coninck

Een ruimtereis is 
bijzonder  

indrukwekkend …

Het werk van Jacky 
Duyck in het bij- 

zonder, straalt die-
zelfde gevoelens uit 

als de ruimte zelf:
de intensiteit van de 
kleuren, dat gevoel 
van stilte en vrede 

van de ruimte. 

Via zijn werk kun 
je als het ware de 

ruimte opnieuw 
beleven.

Dirk Frimout


