Eric Robin
Afkomstig uit Brussel, België. Sinds de leeftijd van 15 jaar, druk ik mij uit met schrijven en
toneel.Mijn visueel artistiek werk begon ik in 1989 wanneer ik in Minneapolis was (Verenigde
Staten) In.een ander artistiek milieu zijn en personen ontmoeten zijn altijd fundamenteel
voor mij en mijn schilderwerk geweest. Daarom dat ik in 2001 met enkele vrienden artiesten
(musici, acteurs, visuele kunst…) een vereniging stichte („ ATOUTAZART“.)
Daarna ben ik visuele kunsten gaan studeren aan de Koninklijke Academie van Brussel en aan
de Academie van Elsene. Behalve schilder, ben ik een leider van de politie in Brussel en dit
rechtstreekse contact met personen van alle sectoren is een constante bron van inspiratie
voor mij.
Sinds 1999 worden mijn werken tentoongesteld in België, Frankrijk en onlangs in New York
Versterkt door de ervaring van mijn jaren van onderzoek in het model, vorming en artistieke
samenkomsten, geloof ik dat ik mijn eigen handtekening heb gevonden. Mijn model is
tegelijkertijd levendig en zacht, schokkend, maar op een wijze waar andere zoeken, getuigen
en opmerkzaam, zodat dat de menselijke ziel trilt.

Tentoonstellingen
1999

Galerie du Pont – Neuf c/o Nahed & Arne Larsen (Espace Bortier, Brussel

2000

Academie van Elsene, Estivales de l’art (Longlaville, Frankrijk) Hôtel de Dieu St –
Martin (Frankrijk)

2001

Novanoïs (Brussel) ; Estivales de l’art (Longlaville)

2002

Artiesten parcourt van Sint–Gilles (Brussel)

2003

Wijkfeest, Mont Blanc straat ,Sint -Gillis (Brussel) ;Estivales de l’art (
Longlaville),Huis Pelgrims (St Gilles)

2004

Faubourg 101(Arlen),Lézigman(Frankrijk),festival « off » van SintGilles,tentoonstelling « Pol-Ice »(Espace Bortier,Bruxelles)

2005

Festival « Fêt’art »(Abdij van Vorstt,Brussel,Espace Toots(Evere)

2006

Festival « La relation amoureuse »(Atelier la Dolce Vita,Brussel)

2007

Huis Pelgrims (Sint - Gilles),festival « Atoutazart »(Brussel)

2008

Galerie 18+1(Brussel),Galerie « L’arbre à l’envers »,Braine l’Alleud.

2009

Cobalt International Gallery (Brussel)

www.cobaltinternationalgallery.com – info@cobaltinternationalgallery.com
rue Vandernoot 23 bte B - 1080 Bruxelles - +32 (0) 476 / 771 663
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