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Jarne Quintiens (M), 

09.11.1994

 Born in Hasselt, 

Belgium and graduated 

with honors as a Master 

in liberal arts at 

the Royal Academy of 

Liberal and Fine Arts 

in Ghent. 

Jarne Quintiens (M), 

09.11.1994

 Geboren in 

Hasselt, België en 

met onderscheiding  

afgestudeerd als Master 

in de vrije kunsten aan 

de Koninklijke Academie 

voor Vrije en schone 

Kunsten in Gent. 

Database photo, collage 
techniques, 2020.

Cover: Database selection, 
“ Line composition 547”and 
589”, 2020, collage 
techniques, 21 x 29,7 cm.

Database selection, “Red 
wine” collage techniques, 
2020, dimensions of tape.
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Work

 My artistic work 

is focused around 

the use of drawing 

and collage that 

corelate with my visual 

surroundings. They try 

to question our visual 

culture of today. In 

doing so, commercial 

imagery is used, as 

well as other images 

that seem to resonate 

in our collective 

memories. These images 

are appropriated 

and translated to 

autonomous work that 

does not desire 

convictions of any 

kind.

The work is first and 

foremost a material 

research that comes 

forth out of a 

certain view on the 

world. Collecting and 

appropriating is a big 

part of this process. 

Through techniques 

of décollage, themes 

such as repetition, 

coincidence, 

fragility, transience 

and recognition are 

addressed. Décollaging 

entails the stripping 

Werk

 Mijn artistiek 

werk focust zich rond 

tekeningen en collages 

die in direct verband 

staan tot mijn visuele 

omgeving en trachten 

zo de visuele cultuur 

van vandaag in vraag 

te stellen. Hiermee 

komen zowel commerciële 

beelden aan bod, alsook 

beelden die om andere 

redenen een collectieve 

bekendheid oproepen. 

Deze beelden zijn 

toegeëigend en verwerkt 

tot autonoom werk dat 

geen veroordelende 

houding wenst aan te 

nemen. 

 

Het werk is op de 

eerste plaats een 

materiaal onderzoek 

dat voortkomt uit een 

bepaalde blik op de 

wereld. Een proces van 

verzamelen en toe-

eigenen is hier een 

groot onderdeel van. 

Door een techniek van 

décollage komen thema’s 

zoals repetitie, 

toeval, fragiliteit, 

vergankelijkheid en 

herkenning aan bod. 

Décolageren is het 

Database photo, “Stacking 
patterns” collage techniques 
2020

Database selection, 
“Curtains” digital collage, 
2020.
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Database selection, “Meat” 
2020, Collage techniques, 
dimensions of tape.

wegnemen of vernietigen 

van een beeld en, dus 

zoals de naam doet 

denken, het omgekeerde 

van een collage. 

De gebruikte beelden 

stammen gebruikelijk 

uit drukwerk zoals 

pamfletten die zelf 

hun weg tot bij mij 

lijken te vinden en 

dan bewerkt worden met 

plakband. 

Wanneer deze plakband 

er wordt afgetrokken, 

komt de bovenste 

laag van het beplakte 

beeld mee en wordt zo 

ingeruild voor een wit 

vlak. 

Hoewel een schijnbaar 

iconoclastische 

handeling, is de 

materie in feiten 

verdubbeld. Er zijn nu 

twee beelden. Een wit 

vlak met overgebleven 

stukken kleur, gekozen 

door toeval, en het 

oorspronkelijke beeld 

gekaderd op het formaat 

van plakband.  

 

or destruction of an 

image and is thus, as 

the name suggests, the 

opposite of a collage. 

The used images do 

often originate from 

brochures and booklets 

that seem to find their 

own way to me and are 

than altered by the use 

of adhesive tape. When 

this tape gets striped 

from the paper, the top 

layer comes off along 

with it, leaving behind 

a white surface.  

Though it may 

initially seem like an 

iconoclastic action, 

the image has in fact 

been multiplied. There 

are now two images. 

A white page with 

randomly distributed 

specks of colour left 

behind on the frame, 

chose by coincidence, 

and the original image 

re-framed to the 

dimentions of tape. 
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“Yesterday”, 2018, collage 
techniques on frame, 40 x 60 
cm.

“Showers”, 2018, collage 
techniques on frame, 20 x 10 
cm.

Selection from “Azulejos” 
series, 2019 collage 
techniques on paper, 
32 x 22 cm, 32 x 44 cm.

Deze resultaten leiden 

vervolgens hun eigen 

leven in en rond mijn 

werkplaats, waar deze 

kunnen worden ingezet 

voor verschillende 

doeluiteinde zoals 

schilderijen en 

collages maar ook 

installaties of 

digitaal werk.

--------------------

These results than 

live their own life in 

and around my studio, 

where they can end up 

being used in different 

ways such as paintings 

and collages but also 

installations or even 

digital work. 

 

--------------------
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Selection from “Tape Lenths” 
series, 2019, collage 
techniques, Inkjet printed 
and mounted on wood, 22 x 
600 cm.
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Snapshots from “Gezien” March 
2018, Exhibit MAP #74,  
Louis Pasteurlaan 2, 9000 
GENT. 

Gezien

 Een voorbeeld om 

te tonen hoe dit werk 

vertaald kan worden 

in een prezentatie 

is “Gezien”. Dit was 

een installatie in 

de Glazen Gang van 

het MAP project. Een 

plek die verschillende 

tentoonstellingen aan 

bied per jaar.

Een reeks decollages 

waren getoond op de 

omliggende ramen, maar 

ook opgespannen in deze 

langwerpige ruimte 

waarop deze opstelling 

was afgesteld. Het 

glas, het licht en het 

onmiskenbaar duet dat 

met de buiten liggende 

tuin afspeelt is wat 

deze plek zo iconisch 

maken. De Glazen Gang 

is een plek van veel 

passage die hierdoor 

een zekere beweging 

uitstraalt. Het is 

daarom een perfecte 

setting die deze 

beelden complimenteert 

met een bepaalde 

vluchtigheid.

 

De lijnen zijn 

restanten van kaders 

Gezien

 A example of how 

this work is translated 

into a presentation is 

“Gezien”, which wan 

installation in the 

Glass Hallway of the 

Map project. A space 

that displays multiple 

exhibitions per year. 

 

A series of lines 

were shown on the 

surrounding windows, 

but also stretched in 

the elongated space 

to which this set-up 

was tuned. The glass, 

the light and the 

undeniable duet that 

plays with the outside 

garden is what makes 

this place so iconic. 

This glass hallway is 

a place with a lot of 

passage and therefore, 

embodies movement. 

Therefore this place 

forms the perfect 

setting to compliment 

the work with a certain 

volatility.

The lines are remnants 

of frames that 
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die producten scheiden 

in een folder. Deze 

zijn hier dan ook niet 

toevallig ingezet tot 

de veredeling van  een 

raam. Verschillende 

verdelingen die, met 

een reeks sterke en 

minimalistische vormen, 

een zekere rust geven 

aan beelden die veel 

connotaties in  hun 

meedragen. Deze worden 

verder duidelijk aan 

de kijker die besluit 

zichzelf dichter bij de 

collages te begeven en 

de kleine restanten van 

producten en grafische 

elementen ziet. 

Men zal ook zien dat 

de beelden zich in 

een staat van verval 

begeven. Hoewel ze 

zijn gereduceerd tot 

iets stil en poëtisch, 

verwijzen ze naar 

aanplakking en een 

onontkoombare laag die 

met de blik op onze 

omgeving vermengt is. 

--------------------

separated the products 

in a folder. Therefore 

they aren’t just 

coincidentally used to 

divide the windows. 

Multiple divisions 

that, with the use of 

a series of strong and 

minimalistic shapes, 

provides a certain 

peace to images that 

contain a lot of 

connotations within 

them. This will become 

even more apparent to 

the viewer that decides 

to go in for a closer 

look and see the small 

remnants of products 

and graphical elements. 

One will also notice 

that the images are 

in a state of decay. 

Though they are reduced 

to something still and 

poetic, they reference 

to street postering 

and an undeniable 

layer that has merged 

with the view on our 

surroundings.

--------------------



19

Education

2016 - 2018

Started his Master in Free Arts at the same School of Arts in Gent 

(Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent, KASK).

2017

Enjoyed an education abroad at The Estonian Academy of Arts in Tallinn 

(Eesti Kunstiakadeemia, EKA).

2012 - 2016

Started his Bachelor Free Arts, major Drawing at the School of Arts in 

Gent (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent, KASK).

2008 - 2012

Enjoyed an all-round artistic education at the Secondary Scool of Arts 

in Hasselt (Provinciale Kunsthumaniora Hasselt, PIKOH).

2006 - 2008

Started a two year preparatory art school at the Secondary Middle School 

in Hasselt (Provinciale Middenschool Hasselt).

1994

Born and stuff.
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2019

20.09 – 22.09 For Fun festival

Time Out Market; Av. 24 de Julho 49, 1200-479 Lisboa

2018

06.06 3 x 24 Frames, screening

KASK Cinema; Godshuizenlaan 4, 9000 Gent

28.06 – 01.07 Graduation 18

Camus Bijloke, De Zaal, 9000 Gent

16.03 – 25.03 Jarne Quintiens & Febe Man – Gezien

Campus Bijloke - Glazen Gang expo, 9000 Gent

2017

22.06 – 29.06 Mežonīga Gumijas Pīle

D27; Dzirnavu iela 27, Rīga, LV-1010, Latvija

10.06 – 11.06 TaDaa! Festival 2017

Telliskivi, Creative city: 60a, 10412 Tallinn

30.05 – 12.06 Tase’17 - Eesti Kunstiakadeemia

lõputööde festival/Grad Show Noblessneri 

sadamalinnak; Tööstuse 48, 10416 Tallinn, Estonia

25.05 Lecture: Question of insularity in post-modernism without art

Tallinna Kunstihoone Galerii: Vabaduse väljak 8, 10146 Tallinn

2016

18.06 - 19.06 Groeipijn

Jan Colle Galerij; Jakob van Caeneghemstraat 16, 

9000 Gent

Projects

2015

17.12 Night of the Palms, screening

KASK Cinema; Godshuizenlaan 4, 9000 Gent

06.09- 29.09 Fixatif

KASK in de exposeer ruimte “Zwarte Zaal”; 

Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

06.03-08.03 Inondation

KASK in de exposeer ruimte “Zwarte Zaal”; 

Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

2014

19.03 – 23.03 Black Room Blank wall

KASK in de exposeer ruimte “Zwarte Zaal”; 

Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

2012

09.06 – 10.06 Expo Exit

Herkenrodekazerne; Maastrichterstraat 100, 

3500 Hasselt

2011

01.06 - 31.06.2012 Zonnestraal

Woon en Zorgcentrum; Zeven-Septemberlaan 17, 3500 Hasselt
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