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ACHTERGRONDINFORMATIE ULTIMA BEELDENDE KUNSTEN
2020 – LUK LAMBRECHT
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Luk Lambrecht (°1959, Ronse) groeide op in Avelgem. Na zijn studies verkaste hij naar
Brussel. Zijn eerste stappen als tentoonstellingsbouwer zette hij bij de toenmalige Regie
der Posterijen, waar hij acht jaar lang verantwoordelijk was voor het organiseren van
tentoonstellingen in het Postmuseum aan de Brusselse Zavel.
Van 1999 tot 2020 was hij aan de slag als curator voor het Cultuurcentrum Strombeek
(Grimbergen), dat hij uitbouwde tot een kwaliteitsvolle pleisterplek voor beeldende
kunsten. Hij kon o.a. nationale en internationale kunstenaars als Gerhard Richter, Daniel
Buren en Lawrence Weiner overtuigen om te exposeren in het cultuurcentrum, dat een
artistieke baken in het Vlaamse cultuurlandschap werd. Hij zette eveneens
samenwerkingsverbanden op tussen het cultuurcentrum en o.a. het S.M.A.K. en Bozar.
Sinds begin 2021 is Lambrecht coördinator Vrije Kunsten van de afdeling Beeldende
Kunsten aan de PXL-MAD School of Arts en werkt hij als freelance curator, o.a. voor Feast
of Fools (2019) in het Kasteel van Gaasbeek.
Recent nog cureerde hij As close as that in het M HKA in Antwerpen, De page en page van
Jacqueline Mesmaeker in het Roger Raveelmuseum en Wake-up Call in Platform 6a in
Otegem.
Als kunstrecensent leverde hij bijdragen voor De Morgen, Knack, Metropolis M, Flash Art
en Flux-News.
Sinds 2016 is hij ondervoorzitter van de kunstenwerkgroep van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel. Sedert 2017 is hij lid van de Commissie
Aankopen Hedendaagse Kunst van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is lid van de raad van
bestuur van de compagnie Damaged Goods (van choreograaf Meg Stuart) en van de
Foundation Marcel Broodthaers. Hij stond ook aan de wieg van de Cera Foundation in
Leuven.
Hij is tevens adviseur adviseur kunstintegratie voor het UZ Brussel.
Momenteel werkt hij aan een boek met het een overzicht van het werk van kunstenares
Jacqueline Mesmaeker voor uitgeverij MER.
Deze zomer komt hij met een tentoonstelling van Steven Fillet naar de werkplaats School
van Gaasbeek. In het najaar presenteert hij een overzichtstentoonstelling van schilder
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Stefaan Vermuyten, aangevuld met werk van Guy Rombouts, Jef Van Eynde en auteurs
Koen Peeters en Bart Janssen. Eind dit jaar cureert hij de tentoonstelling van Carlos
Caballero in PXL-MAD School of Arts. Samen met Marta Mestre werkt hij daarnaast aan
een ruime tentoonstelling rond het werk van Philippe Van Snick in het S.M.A.K. in Gent.
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