PERSBERICHT
Grafisch designer Musketon opent eerste grote tentoonstelling Home in Cmine designcentrum
Zaterdag 31 maart opent de tentoonstelling Home van grafisch designer Musketon in C-mine
designcentrum. Musketon is het alterego van jonge wolf Bert Dries. Hij is grafisch vormgever van
opleiding maar heeft zich ontpopt tot inspirator in zijn werkveld. De creatieveling balanceert op de
grenzen van illustratie, design en kunst. Home is de eerste grote tentoonstelling die hij opent en
dat gebeurt symbolisch in zijn geboortestad Genk.
Bert reist vandaag de hele wereld rond om lezingen en workshops te geven over zijn passie en werk.
Meer dan 80.000 fans volgen hem via sociale media en hij kon de afgelopen jaren deals sluiten met
grote merken als Mazda, Red Bull, Nike en Coca Cola. Zijn hippe en humoristische T-shirtontwerpen
wisten ook de Belgische kledingketen ZEB te overtuigen, waar het jaar rond een collectie van hem te
koop is.
Home is de eerste grote expo van Musketon en is ontstaan uit het succesvolle crowdfunding-project
Vector City. Daarmee bracht hij huizen in kaart in zijn typische vector-stijl. Een vector afbeelding is
een afbeelding die zonder kwaliteitsverlies kan worden verkleind of vergroot: zo kan je op de
tekeningen van Bert tot in het kleinste detail inzoomen. Na het glossy boek van Vector City,
uitgegeven door Borgerhoff & Lamberights, volgt nu de expo in C-mine designcentrum.
Voor Home deed Bert een oproep aan de inwoners van Genk om hun huis in te dienen. Meer dan 100
Genkenaren stelden hun woning voor: van authentieke citéhuizen, tot nieuwbouwprojecten,
renovaties en appartementsblokken. Uit de inzendingen selecteerde Bert 40 woningen die
gepresenteerd worden in een bijzondere opstelling in de expo. De huizen werden aangevuld met 10
bekende Genkse gebouwen.
“Met deze expo beantwoorden we meteen aan twee belangrijke missies van C-mine designcentrum.
We geven Musketon als jonge creatieveling een platform om zijn werk te tonen in een unieke setting.
Tegelijk verlagen we de drempel voor het brede – en ook Genkse – publiek om kennis te maken met
design. De Genkenaren waarvan het huis geselecteerd werd, mogen het kunstwerk van hun woning
nadien houden, een cadeau voor het leven”, concludeert burgemeester Wim Dries.
De tentoonstelling heeft ook een duidelijke digitale component. Klassieke tentoonstellingsteksten
zijn niet te bespeuren, alle extra duiding wordt gegeven via schermen die slim met elkaar verbonden
zijn. En via soundscapes, die speciaal voor de expo werden gecomponeerd, word je helemaal
meegezogen in Musketon zijn Vector City. “Voor deze digitale beleving kregen we ondersteuning van
Vlaanderen, i.k.v. het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een
bovenlokale uitstraling”, zo vertelt burgemeester Wim Dries.
Bezoekers kunnen de tentoonstelling nog tot eind juni gratis bezoeken. En wie nadien helemaal
verkocht is, kan in de C-mine shop terecht voor hippe pins, T-shirts, prints en het Vector City boek
van Musketon.
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