CV

Naam:
Bram Hermens
Geboren:
17-6 1979
Woonachtig: Eindhoven
Professie: Beeldend kunstenaar
2 dimensionaal

1998-2001
1994-heden

Academie voor Beeldende Vorming, Tilburg (diploma 2001)
Grafisch Atelier Daglicht, diverse werkperiodes en workshops grafische technieken

EXPOSITIES (een keuze)
2011-2012
‘Bactrius’, Het Oog, Van Abbemuseum, Eindhoven (wandwerk) solo
2011
‘Buiten de lijnen’, De Fabriek, Eindhoven (wandwerk) groeps
2009
‘Miniatuur’, Studio van Dusseldorp, Tilburg (als gast van de ‘Tilburgse school’) groeps
‘Goei volk’, Galerie Peninsula, Eindhoven, groeps
2008-2009
‘Spiel mit dem Feuer’, Grafikbörse Leipzig (reizende tentoonstelling door Duitsland,
de Benelux en Israël) groeps
2008
‘Brabant Nu, 11 jonge kunstenaars uit Brabant’, Museum De Pont, Tilburg (wandwerk)
2007
‘Salon X’, Nieuwe Brabantse Kunst Stichting, Breda (eervolle vermelding Salonprijs) groeps
2006
‘Teekenings aan de wand’, Nieuwe Brabantse Kunst Stichting, Breda (wandwerk) groeps
‘HIER 2’, MU, Eindhoven (wandwerk) groeps
‘Het helle licht’, De Nederlandsche Cacaofabriek, Helmond (wandwerk) duo
2005
‘Quim Corominas: peep show - peep hole’, CBK De Krabbedans, Eindhoven (wandwerk) duo
2003
Galerie Peninsula, Eindhoven, groeps
Radboud Universiteit, Nijmegen, solo
PROJECTEN/OPDRACHTEN
2009-2010
Opdracht ontwerp schoolplein ROC Eindhoven (uitgevoerd)
2008
Opdracht ontwerp betekenen van een uit meerdere delen bestaande schuifwand,
vergaderruimte Stichting Plint, Eindhoven (uitgevoerd)
2008
Project ‘Vlokhoven op Stroom’, Eindhoven: buurtproject in samenwerking met drie andere
kunstenaars, met als doel om samen met kinderen uit de wijk de buurt een kleurrijker
gezicht te geven. Dit gebeurde in de vorm van het beschilderen van stroomkastjes.
2007
Groepsportret van psychiatrische patiënten, bestuurskamer De Grote Beek, GGZE Eindhoven
Diverse portretopdrachten – diverse particuliere aankopen – opgenomen in de kunstcollectie van de Rabobank
PUBLICATIES (een keuze)
2012
‘Bactrius’, naar aanleiding van de expositie in het Van Abbemuseum, Eindhoven
Uitgave: Lecturis, Eindhoven
2012
‘Wandtekening om te verwijderen’, tijdschrift Brabant Cultureel, februari
NEVENACTIVITEITEN (een keuze)
Verschillende activiteiten in het kader van maatschappelijke betrokkenheid, zoals het maken van een
wandschildering met kinderen in een achterstandswijk in Nijmegen; het geven van een workshop illustraties
aan thuis- en daklozen in Nijmegen; het begeleiden van workshops tekenen en schilderen aan psychiatrische
patiënten.
Tijdens het vervaardigen van de verschillende wandwerken heb ik op de meeste locaties op gezette tijden een
toelichting gegeven aan publiek en/of specifieke doelgroepen.

Meer informatie: www.bramhermens.nl

