


Soms maak ik van beelden foto’s...
Soms maak ik van die foto’s beelden

Bij de gelaagde beeldbewerkingen van mijn
foto’s speel ik het spel van de zoektocht naar
subtiele kleurentinten en naar het evenwicht

in de compositie.

Nooit volstaat één blik op dit werk.

Een inkijk in mijn kleurrijkste zieleroerselen blijkt.

Na het opslaan van mijn gelaagde dromen
hoop ik dat anderen er die van hen aanhangen



Art Unlimited by Rita HEYMANS  
Gelaagde Beeldvorming – Digital Multiple Imaging Art

Van 2006 tot op vandaag,  lagen de realisaties in de grafische hoek, 
veelal bij het design en de productie van websites. 
Van A tot Z, structureren, ontwerpen, fotograferen en produceren, 
sober, direct en helder.
Rechtlijnige layouts, zonder overdaad noch franje, 
eenvoud als een soort creatief credo.

Ook nu in dit recente werk, sinds 2018, bij de digitale gelaagde beeldvorming van eerder 
genomen foto’s, komt naast passie, dit credo weer boven drijven.
In eerste instantie door het spel van de vele subtiele kleurentinten, vervolgens door de 
zoektocht naar een haast uitgestorven evenwicht in compositie.

Deze werken verlaten de logica die fotografie voorschrijft, van het momentane vastleg-
gen tot de afdruk van het digitaal opgebouwde gelaagde  beeld.
Zo gaat er meer schuil in het resultaat dan in één oogopslag te vatten.

I feel beauty in the shades of colors rather than other aspects of my photographs and 
my aim is to merge the images until sensations touches me and until I give the viewer 
more than just one look to discover.

www.art-unlimited.be
rita.heymans@webstekstudio.be
+32 497 58 30 52
Minderbroedersstraat 17 loft 202, 3000 Leuven
On BE 0890 992 411



Prints op 3mm aluco-bond of op 2mm chromaluxe.

Oplage: 24

Standaard afmetingen (br x h) in cm, prijzen in euro.
   60 x 40   à  275,-
 104 x 70   à  440,-
 157 x 90   à  540,-
 170 x 115  à  680,-

Maatwerk op aanvraag.

Exposities

 • 19 - 28 april 2019  Maak K,  Begijnhofkerk Sint Catherina,  Diest  (2w)
 • 26, 27 & 28 april 2019  Charlotte van Lorreinen Gallery,  Tervuren,  ( 28w)
 • 1 mei tot 2 juni juni 2019  Kunst in ‘t Kasteel,  Sterckshof,  Deurne  (18w)
 • 30, 31 mei & 1, 2 juni 2019  ArtiestenToerTervuren  (25w)
 • 7 okt - 29 november 2019  UZ Leuven,  Gasthuisberg  (40w)
 • 23 & 24 november 2019  KEG  Kunst Experiment,  Korenmarkt Sint-Niklaaskerk, 
   Gent  (10w) 
 • 22 december - 21 februari 2020  ‘Gezegden’  in BOp - fedOS,
   Zaterdagplein 6,  1000 Brussel  (3w)
 • 26 april, 1 mei & 3 mei 2020  Kunstenaarsroute,  Leuven
 • 21, 22, 23 & 24 mei 2020  ArtiestenToerTervuren

projectaanvraag: 
tentoonstelling Art-Unlimited in de Orangerie Kruidtuin Leuven.





eerdere concepten









adagio, 2018

uit mijn portfolio



cappucio in Milano, 2019 de oversteek, 2018



evenwichtige zindering, 2018door de mazen van het oog, 2018



één engelenbewaarder volstaat, 2018een verbijsterend planetarium, 2019



gekleurde klanken, 2018 onsterfelijke liefde, 2018



ontvezelen, 2018vergane glorie, 2018



ouderwets onbevlekt, 2019 panta rei, 2019



pathetische schoonheid, 2018 Leuvense wijsheid, 2019



verloren kleefkracht, 2018 vreemd vertrouwd, 2018



“met dank aan,

Auguste Rodin, het textiel museum van Katoennatie Antwerpen, de beeldenzomer van Watou,
Gijs Van Vaerenbergh - cMine, de moderne kantklossers van Living Lace Leuven 2018, Christo & Co, 
émotions du jardin d’Etretat, de architectuur Biennale 2016 Venetië, M. Borremans, Tate Modern, I. Fredeus, 
Felix Pakhuizen, Broerekerk Bolsward, Dutch Design Week Eindhoven 2016 & 2018, 
Beelden Beaufort Vlaamse kust, Verbeke Foundation… 
 en al wie ik vergat maar ook dankbaar ben“



Rita HEYMANS, fotografie, gelaagde beeldvorming
+32 497 58 30 52, Minderbroedersstraat 17 - 202,  3000 Leuven

www.art-unlimited.be


