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De kunstenaars putten inspiratie uit hun zowel fysische als
psychische vermogen waardoor ze vaak tot een uitzonderlijk resultaat komen die de kern van het mensdom raakt.

Sculptour 2022
‘Sculptour’ staat dit jaar in de kijker met als slagzin ‘Back
on Form’. Na de Corona periode ontstond er een adempauze in de bedrijvigheid van de artiesten. Velen hebben
tijd genomen om te herbronnen en experimenteren met
gedachten en vormen. Vanuit één punt ontstaat een rechte
lijn die kan worden doorgetrokken en vormt een aaneenschakeling van verschillende lijnen zodanig dat er kristallijnen constructies ontstaat. Lijnen kunnen ook dermate
geordend worden zodat de compositie tot een vierkant,
of sterker nog in 3D tot een kubus, kan leiden. Buigende
lijnen of curves geven met hun rondingen ontwikkelde
cirkels of bollen. Deze twee oervormen zijn de grondslag
voor al wat in vormgeving voort komt.
Rechte lijnen ziet men steeds terug in architecturale
uitwerkingen omdat steeds rekening moet worden
gehouden met lengtes en breedtes om een overtuigende
constructie te bekomen.
Bogen en curven versmelten zich echter tot organische
vormen of volumes die dan weer tot ontelbare en bizarre
lichamen evolueren.
Daar tussenin zit het verhaal van de schepping vanaf
de oerknal tot de meest geavanceerde technologische
ontwikkelingen van vandaag.

Het is de gewoonte dat er jaarlijks nieuwe kunstenaars
geïntroduceerd worden in de Sculptour. Dit jaar is dat niet
anders. Er zijn een elftal kunstenaars die voor het eerst te
zien zijn in deze editie. Onder deze nieuwe gezichten zijn
er verscheidene kunstenaars die zowel staal als marmer,
hout of acrylpasta, glas of marmer bewerken.
Ook qua stijl is er terug afwisseling te bewonderen. Van de
minimalistische corten stalen werken van Luc De Man tot
het kantwerk van Marco Käller. Het anatomische werk van
Hannes Mussner tot de gestileerde uitgerafelde figuren
van Antoon Torrekens. De Mosaïeken van Marie Bonhoure
Marsillach, tot de gegoten glasperfectie van Jean Claude
Ourdouillie. De lyrische creaties van Axel Kreiser tot de
precisie twijgsculpturen van Norbert Klaus. De meditatieve granieten van Marcel Van Zijp tot het statige Carrara
werk van Alex Rane of de speelse torso’s van Renate
Verbrugge. Elk op hun manier geven zij gestalte aan een
geslaagde Sculptour 2022.
Het succes van de Sculptour wordt tevens gedragen door
de kunstenaars uit vorige edities, die terug nieuwe werken
tonen. Tot slot kan de toeschouwer nog altijd genieten
van een tiental sculpturen die reeds enkele decennia op
het terrein vertoeven. Zij tonen soms hun verouderingsproces of hebben een nieuwe coating gekregen zoals de
‘Victory’ van Edward Vandaele die dit jaar de kleuren van
de Oekraïense vlag gekregen heeft.
We zijn ervan overtuigd dat de kunst en natuurminnaar
terug zal genieten van al dat moois in deze unieke site van
de Vlaamse Ardennen. Er is geen betere symbiose.

— Piet & Lieve

Marie
BONHOURE MARSILLACH
°1956 Toulouse (FR)

Marie Bonhoure Marsillach kan in haar werk haar
Catalaanse roots niet wegsteken.
Haar bewondering voor Gaudi ligt aan de grondslag van
haar inspiratie. De speelse elementen refereren dan
weer naar Niki de Saint Phale die eveneens mozaïek als
medium gebruikte voor bepaalde van haar monumentale werken.
Haar werk start met een ontdekkingstocht naar voorwerpen uit het industriële verleden. Zij kiest ervoor
gebruikte metalen voorwerpen een tweede leven te
geven als grondslag voor haar mozaïeken.
Toevallige trouvailles ontpoppen zich tot eigenzinnige
puzzelstukken die haar mozaïekencomposties compleet
maken. Dit niet alleen in kleinere kunstwerken maar ook
in haar monumentale architecturale projecten.
Het creëren van de feeërieke overvloed in haar werk
is mede te danken aan bijzondere keramische parels
of glaswerk die bevriende kunstenaars voor haar werk
creëerden.
Het inlegwerk van tal van anoniem geworden stukjes
keramiek of glas monden uit tot frivole composities die
de toeschouwer behagen. Het is een uitloper van een
traditie uit het Griekse en Romeinse tijdperk. Het is een
‘Oiseau-cérène’
metaal – keramieke steentjes

‘Aphrodite’
metaal-keramische steentjes

tijdloos design die gelukkig nog beoefend wordt
door gepassioneerde maar tevens ook geduldige
kunstenaars en waarbij waardering voor het metier
op de eerste plaats komt.
Het kleurpallet van een mediterrane sfeer is een weldoener in onze noordelijke contreien. Het werk van
Marie Bonhoure Marsillach is een streling voor het
oog en biedt een mooie afwisseling in het groene
landschap van onze Vlaamse Ardennen.

‘Cubes #125’
inox

Luc DE MAN
°1966 Hamme (BE)
De Sculptour 2022 heeft als thema “Back On Form” en
dat vertaalt zich in de toepasselijke deelname met het
werk van Luc De Man.
Hij vertelt met zijn ‘Cube’ en ‘Sfeer’ serie het verhaal
van een ontwikkeling waarin het vierkant of de kubus
als symbool staat voor de menselijke ingreep, met als
tegenpool zijn ‘sferen’ die zo in balans met de natuur
komen te staan.
Met deze twee tegenpolen gaat hij op ontdekking naar
verschillende materies. Aanvankelijk realiseerde hij zijn
kubussen in hout, later gaat hij de uitdaging aan nog
duurzamere materies te verkennen, zoals de Naamse
zwarte ‘Noir de Mazy’ marmer of blauwsteen soorten.
Nadien experimenteert hij met Corten stalen constructies
die de hele ruimte inpalmen.
Vaak wordt de eenvoud onderbroken door de introductie
van onderbrekingen of de versmelting met andere
materialen. Telkens zijn het minimale ingrepen die
terzelvertijd een merkwaardige inpakt nalaten in de
eenvoud van de bestaande volumes.
Rijen van Fibonacci of van Lucas vertellen elk hun verhaal,
met zijn drie kubussen op één lijn lijkt De Man zijn eigen
stelling te bedenken.

‘Cubes #79’ ‘Cubes #98’ ‘Cubes #64’
cortenstaal - inox

De toeschouwer kan bovenaan in de formele
tuin van het Beukenhof het werk ‘Cube#125”
beschouwen door middel van zijn doorkijklens en
daarbij zien we zowel het inpalmen van de ruimte
maar we ervaren ook een dubbele focus met de
horizon.
Het is niet altijd evident zijn kubussen te
aanschouwen op een hellende lijn. Op die manier
kan men het werk van De Man in al zijn eenvoud
des te boeiender ervaren.

Marco KÄLLER
°1956 Nijmegen (NL)
Na een carrière in de theaterwereld en later in het
kunstonderwijs onderneemt hij zijn eerste stappen in de wereld van het design en de virtuele
kunsten.
Zijn interesses in het maritieme leven leiden hem
naar een nieuwe stek in de Marina Makkum aan
het Ijsselmeer en de Noordzee.
Aan de hand van trouvailles verhalen zijn sculpturen levens die de rijkdom van de kustlijn biedt.

De kustlijn levert hem een bijna onuitputtelijke inspiratie
op door de rijkdom aan verschillende natuurverschijnselen
die hem prikkelen.
Deze inspiratie vertaalt hij naar een canvas alsook naar
metaalplaten die hij lasert in het smeedatelier.
Je kan als het ware de zeelucht ruiken als je naar het werk
van Käller kijkt ondanks dat je vertoeft in de Vlaamse
Ardennen.

In de Sculptour 2022 toont Marco een rastereffect
van een strandmotief waarbij een terugtrekkende
zee zijn sporen heeft nagelaten aan de branding.
Door het cortenstalen rasterwerk op enkele cm
afstand van de muurwand te hangen ontstaat
er door de schaduw een bas-reliëf indruk die de
ruimtelijke inpact van het werk benadrukt.
Een Corten stalen spiraal bestaande uit een vogelvlucht herinnert ons aan zijn theatrale activiteiten.
Een jo-jo sculptuur die ook een zandloper zou kunnen zijn refereert naar het heen en weer van eb
en vloed als repetitieve cyclus. De zee raakt vele
levens. Het verdeelt continenten en het verbindt
personen die de oceanen oversteken.
‘Marine Structure 4’
cortenstaal

‘New Generations’
cortenstaal

Norbert KLAUS
°1961 Siegen (DE)

Norbert Klaus presenteert zich als een virtuoos door
het bewerken van takken en twijgen tot sterk minimalistische composities.
Het werk wordt ondersteund door een symbiose
van snoeitwijgen en takken. Snoeisel dat hij zorgvuldig rangschikt, zelfs al is het loskomend sap nog niet
geëvaporeerd, laat hem toe zijn composities te vlechten tot een stevige massa die na het uitdrogen zich
volledig verankert. Die massa zet hij vervolgens om in
meetkundige constructies.
Vaak maakt hij composities met papierbedekte twijgen
die zo een bas-reliëf vormen waarbij een spel tussen
licht en schaduw ontstaat.

rekening met de gelijkaardige kleurnuances om een
meditatieve rust te bekomen.
Zijn geometrische vormen zoals kogels, bollen en
vierkanten herinneren ons aan barokke tuinen waarin
geknipte buxusstructuren deel uitmaken van een uitgekiende tuinarchitectuur.
Ondertussen is het meditatieve werk van Norbert
Klaus steeds meer uitgepuurd en geperfectioneerd.
Evenwichtig van compositie kan het door zijn eenvoud
tot de ‘Arte Povera’ of tot het ‘Minimalisme’ gerangschikt worden.

Zijn titels krijgen het begrip ‘LIED’. Liederen hebben
een melodie, ze hebben verzen, ze zijn lyrisch, ze vertellen een geschiedenis maar er komen ook herhalingen
in die het belang van creatie doen toenemen. Iedereen
kan zijn eigen refrein zingen bij het aanschouwen van
zijn werk. Hij doet niet alsof, hij dringt niet op, hij neemt
geen beslag, wat rest is interpretatie.
Alle processen in de natuur ontwikkelen zich in een
spanningsveld tussen chaos, toeval en ordening. Dat
geldt ook voor artistieke maakprocessen.
‘LIED-…’
hout

Norbert Klaus vervlecht zijn twijgen in ritmische, esthetische en verfijnde structuren. Hij houdt daarbij ook

LIED-0192-14’
hout

‘Drill’
cortenstaal - lak

Axel KREISER
°1962 Backnang (DE)

De sculpturen van Kreiser zijn een zoektocht naar nieuwe
entiteiten. Vormen kunnen zeer verschillend zijn en zich
op verscheidene manieren ontwikkelen. Ter zelver tijd
staat daar tegenover dat het niet altijd gemakkelijk is iets
nieuws te creëren. Zoals ieder mens een actieve woordenschat beheerst, zo is zijn verzameling van vormen ook
heel rijk en kan hij daardoor probleemloos een verscheidenheid aan vormen zoals een wortel, een kogel of een
piramide onderscheiden. Voor nieuwe vormen wil Axel
Kreiser duidelijk complexere sculpturen creëren.
Iedere toeschouwer zal geneigd zijn vormen te vergelijken
met iets herkenbaar. Het versmelten van figuren of dingen
worden als geschiedenis door de hersenen gelezen. Het
lichaam van een vrucht of een object dat ondanks het in
een andere context geplaatst wordt erkenbaar overkomt.
Vormen die vervreemd lijken of ontoegankelijk onttrekken zich aan een ordening en dat maakt hen uitermate
boeiend. Het werk van Kreiser balanceert op deze koord
om zijn eigen vormentaal te ontwikkelen. Volgens Rodin
bereik je een spel van licht en schaduw door te spelen
met structuren.
Het is voor hem dé uitdaging om convexe en concave elementen met elkaar te combineren op die manier ontwijkt
hij geenszins de complexiteit.
Ondertussen ziet men een veelvoud van uitvoeringen
die ontstaan zijn volgens dit principe zonder daarbij in
herhaling te vervallen. Iedere sculptuur draagt zijn eigen
zoektocht.

Niet enkel de vorm trekt de aandacht van Kreiser. De huidvan het werk is van evenveel belang. Soms laat hij het
metaal gewoon oxideren, soms verhit hij het zodanig dat
het een andere tint bekomt.
Afkomstig uit het zuiden van Duitsland waar de houtsnijkunst een bijzondere traditie is, is Axel ook vertrouwd
met het polychrome aspect van de beelden. Religieuze
beelden kregen een kalklaag alvorens beschilderd te worden. Zijn werk ‘Spiel’ is een tweedelig sculptuur waarbij
één deel bestaat uit een rechtlijnige constructie die een
convex-concave vorm ondersteunt. Het beeld is een voorbeeld van de interactie tussen vormen en polychrome
huidlaag.
Zijn werk ‘Pistill’ is het enige werk dat symetrisch is.
Symmetrie betekent planning. Daardoor heeft Kreiser een
blauwe verflaag laten uitlekken om toch een onberekend
aspect aan het beeld toe te voegen.
‘Meteorit Pong’ ziet eruit als een geboetseerd werk ondanks dat het met zijn gebruikelijke techniek onstaan is.
‘Flint’ is Axel Kreiser’s eyecatcher. Het is de grote broer
van ‘Meteorit Pong’ maar monumentaal. Het werk is geïnspireerd op een vuursteen. Vuursteen is een vuistkei
die bij het gebruik halfronde facetten en scherpe hoeken
ontstaan.

Hannes MUSSNER
°1989 Bozen (IT)
Hannes Mussner leeft en werkt in Wolkenstein (Groden) waar hij zijn
opleiding genoot als hout snijwerker. Afwisselend verblijft hij ook in het
Duitse Karlsruhe waar hij vrije kunst studeert onder leiding van Stephan
Balkenhol.
Als beeldhouwer maakt hij gebruik van de meest klassieke materialen zoals
klei, porselein, was, gips en vooral houtsoorten om zijn plaats te vinden in de
hedendaagse kunstwereld.
Centraal staat de mens en het mensdom in onze tijd. Met een kunstzinnig
karakter gaat hij op zoek naar de eigenschappen van situaties die zich
voordoen in zijn omgeving. Hij laat zich inspireren door beelden uit de
geschiedenis en de culturen van primitieve volkeren en trekt conclusies uit
de statements van de Europese kunst.
In de Sculptour toont Hannes een man die door de winter is gegrepen.
Getooid in modieuse jeans, wollen trui en open mantel heeft hij een in
zichzelf gekeerde uitdrukking. Zijn blik doet waarschijnlijk een zelfportret
verraden. Na de laatste houtbeitelslagen wordt zijn beeld gladgeschuurd en
in kleur gebeitst. Gezicht en handen zijn verfijnd weergegeven.
Het beeld Sara, één uit notenhout gebeiteld naakt van een Afrikaanse vrouw,
staart de toeschouwer aan met een intrigerende blik.
Suzy, een uitdagende jongedame in rode bikini is gebeeldhouwd met grove
beitelsteken uit sequoiahout. Zij lijkt de bezoeker mee op reis te nemen naar
een zonovergoten strand.
Aphrodite daarentegen staart rustig in de verte terwijl de bodem onder haar
voeten de tand des tijd weergeeft.
De verdienste van Mussner ligt in het feit dat hij zowel de romantische
sfeer van de Noord Italiaanse traditie weet te versmelten met de typische
expressieve karaktertrekken die de Germaanse kunst kenmerkt.
‘Sara’
notelaar

‘Suzy’
sequoia - acryl

‘Passage Bleu’
glas

Jean Claude OURDOUILLIE
°1949 Rosendaël (FR)
Aanvankelijk begon de artistieke carrière van Jean Claude Ourdouillie in een keramiek
atelier in Parijs. Vervolgens werkt hij bij een collega in de Lot streek om zich daarna
definitief te vestigen in Rely (Pas de Calais). In deze nieuwe stek experimenteert
hij met de combinatie van keramiek en porselein. Nadien combineert hij keramiek
met glas.
Een symposium Terre/Verre in Sars Poterie stuurt hem in de richting van het Patede-Verre door thermo-vormen te bewerken. De passie voor transparantie en kleurige
glazuren bestendigen deze keuze.
Het samenwerken met andere kunstenaars markeren zijn verdere artistieke loopbaan.
Daar ontleent hij het integreren van bronspartijen in zijn publieke opdrachten zoals in
het monumentaal werk dat hij in Arras installeerde ter nagedachtenis van de Nieuw
Zeelandse tunneliers die in het Noord Franse Pays d’Artois gestorven zijn.
Sinds 1995 geeft hij stages in glas en keramiek aan de kunstacademie van Douai.
Tegenwoordig oriënteert hij zich voornamelijk op installaties die bestaan uit groepen
beelden die met elkaar in interactie treden.
De lichamen die hij creëert omvatten artefacten die door de natuur van het
glassmelten hun karakteristieke eigenschappen prijsgeven. Het technisch proces
etaleert een emotie die ervaring en creativiteit vereist. Enkel op die manier kunnen
bijzondere scheppingen ontstaan.
In de Sculptour 2022 toont Jean Claude een groep van drie wachters ‘Idole’ genaamd.
Hun statige gezandstraalde lichamen schitteren bij de minste zonnestralen. Zijn
‘Houses’ zijn glastafereeltjes die op statige leisteenzuilen hun theatrale transparantie
prijsgeven. Zijn ‘Passage Bleu’ is het enige werk dat binnen in de galerie is opgesteld.
Het is een gebouw met een zweem van ultramarijne wolkeffecten die men enkel in
de glaswereld kan verwezenlijken. Tenslotte toont hij in zijn ‘Tranche de Vie’ een
massieve en piramidale constructie die kosmos en flora samenbrengt.
De kunst van Ourdouillie is boeiend omdat men steeds weer nieuwe ontdekkingen
kan doen.

‘Tranche de Vie’
glas

Alex RANE
°1986 New York (USA)
Alex Rane studeerde anatomie aan het Lyme College of Fine Arts in Oregon.
Als begenadigd tekenaar boetseerde hij beelden in klei die later in brons
gegoten werden. Sedert enkel decennia heeft hij marmer gekozen voor de
verdere ontwikkeling van zijn artistieke expressies. Hij had het gevoel dat hij
door het beeldhouwen in steen het beste resultaat kon bekomen.
Hij werd verliefd op de traditionele beeldhouwkunst toen hij tijdens een studiereis in Italië het werk van Michelangelo ontdekte. Het heeft hem er meteen toe aangezet het penseel in te ruilen voor de beitel.
Terug in New York werkte hij geruime tijd bij Sotheby’s waar hij alle klassiekers uit de kunstwereld tegenkwam. Toch kon dat businessmodel van de
kunstwereld hem na een tijdje niet meer boeien en zette het hem aan vanaf
2012 zich volledig te wijden aan de beeldhouwkunst.
Geleidelijk aan ruilt hij eveneens de totaal klassieke anatomische stijl voor
een meer expressieve kunstvorm waarbij niet alle onderdelen van een
lichaam op een gestileerde manier worden weergegeven.
Tijdens zijn verblijf in Carrara ontdekt hij de meest diverse stijlen van de
beeldhouwkunst met name de meest recente technieken die gehanteerd
worden rond de Italiaanse marmerstreek.
Hijzelf verkiest een duale voorstelling van sculpteren. Enerzijds de gladde
perfectie, anderzijds de expressieve uitvoeringen die de sporen van de beitelslagen duidelijk zichtbaar laten.
Het is een manier om duidelijk zijn stempel te drukken op de hedendaagse
beeldhouwkunst.
‘Standing in the Darkness’
statuario marmer

‘Standing in the Darkness’
statuario marmer

‘The Impact’ I en II’
acrylaat - inox

Antoon TORREKENS
°1951 Aalst( BE)

Sinds decennia kennen we het picturaal werk van Antoon Torrekens, meer
bepaald zijn vrouwelijke figuren die hij in een schetsmatige scene voorstelt.
De laatste jaren exploreert hij hoofdzakelijk de wereld van de
driedimensionalekunst.
Hij boetseert dierfiguren zoals honden en paarden in een theatrale uitvoering
als hond-koning of als jumping-paard-vriend. Zij laten een mystieke indruk na
op de toeschouwer.
Zijn vrouwfiguren trekken de aandacht door hun magistrale elegantie of door
hun uitdagende poses, maar niets is wat het lijkt.
Hij tracht het ideaal beeld van de vrouw weer te geven maar ook de inspanning die de maatschappij lijkt te verlangen om naar het perfecte model te
streven.
Hierdoor raakt hij het gevoelige thema van het schoonheidsideaal van de
vrouw die in de consumentenwereld van cosmetica en mode zo een grote
rol speelt.
In alle culturen wordt de vrouw geprezen voor haar goddelijke schoonheid.
Van Nefertiti tot Kim Kardashian is de vrouw het schoonheidsideaal maar
zelfs door de eeuwen heen heeft ze haar aantrekkingskracht niet verloren.
Antoon Torrekens tracht dit in zijn hedendaagse weergave nog altijd te
bevestigen.

‘Grote Ovaal’
zwarte graniet

Marcel VAN ZIJP
°1958 Rijswyk (NL)
Na zijn grafische opleiding in Den Haag kwam Marcel Van Zijp in contact
met het werk van zanger Willem Vermandere die hem de kunst van het
steensplijten bijbracht.
Terwijl Willem zich liet inspireren door de COBRA groep, dadaïsme en poëzie
koos Van Zijp voor meer geplande en uitgekiende precisie.
Vanaf het jaar 1990 zijn de ronde vormen bij Van Zijp een permanente
uitvoering geworden. Met deze vorm verkent hij tal van gesteenten in alle
verscheidenheid van eigenschappen.
Sinds dan spendeert Van Zijp ook geruime tijd aan het letterkappen.
Inmiddels krijgt hij interesse voor het werk van Brancusi en van de Japanse
kunstenaar Nugushi.
Begin jaren 2000 verhuist hij van Den Haag naar de Wouwse Plantage in West
Brabant waar hij zijn intrek neemt een nieuw atelier.
Vanaf dit moment begint Marcel ook Monumentaal werk te maken voor
verscheidene opdrachten.
Stilaan krijgt hij ook bekendheid voor de pure vormen die hij met uiterste zorg
en technisch vernuft tot stand brengt.
Tussenin herneemt hij ook het werk als letterkapper met als hoogtepunt het
kappen van 147 namen van wetenschappers en Nobelprijswinnaars op het
Lorentz Monument in Arnhem. Onlangs beëindigde hij eveneens een 25m
lange tekst van Schubert’s ‘Estarrung’ en staan er nog projecten in de steiger
met ondermeer teksten van Rainer Maria Rilke.
Het minimalisme van zijn sculpturaal werk in combinatie met het lyrische
karakter van zijn beitelschriftuur maken van hem een boeiend kunstenaar.

‘Rechtstaand’
zwarte graniet

Renate VERBRUGGE
°1964 Tiegem (BE)
Renate Verbrugge emigreerde naar Nieuw Zeeland en maakte
kennis met de beeldhouwer Filip Tohi die haar op het spoor
zette in de beeldhouwkunst.
Sindsdien globetrotterde zij naar meer dan 50 beeldhouwsymposia wereldwijd. Als lid van de ‘Te Kupenga Stone Sculpture
Society’ van New Plymouth en van de ‘International Sculpture
Symposium Alliance’ nam zij deel aan meer dan 20 solo of
groepstentoonstellingen.
Figuratief of abstract, de uitdaging is om zachtheid en sensualiteit te creëren uit een harde materie zoals zandsteen, marmer
of graniet.
Haar monumentaal werk is meestal abstract of organisch
gestructureerd. In de Sculptour 2022 toont zij haar kleinere werken die zij als hommage aan het vrouwelijk lichaam
beschouwt.
links en rechts:
‘Gabriella’
andesiet

Haar vrouwfiguren zijn gestileerd, vaak in grappige of speelse
houdingen. Een torso, een engelfiguur, twee vrouwtjes in
haasje-over positie of balancerend aan een boomtak.
De emoties die haar beelden oproepen zijn veroorzaakt door
de sensualiteit en de zachtheid die ze uitstralen.

Brecht Bossuyt
‘Keep moving forward’
poedergelakt staal – resine - acryl

Jean Pierre Belaen
‘Babbelziek’
bronsplaat - koper

Felix Breda
‘Cagita – Madrid’
poedergelakt staal –
mondgeblazen glas

Yannic Connan
‘Radiolaire icozaèdre tronque’
graniet

Oliver Czarnetta
‘Spectrum’
hars

Aris de Bakker
‘Corona Balance’
acrylaat

Lieven D’Haese
‘The missing link’
brons

Lebuïn D’Haese
‘Wat ze niet allemaal zeggen’
keramiek

Hirofumi Fugiwara
‘Neutopian’ (Sunset)
kunststof

Dirk De Keyzer
‘De Filosoof’
brons
Ghislain De Wilde
‘Sfeervol’
inox

Christoph Goldberg
‘Grosser Kopf’
cortenstaal

Jörg Hanowski
‘Phytoplankton’
mondgeblazen glas

Martine Hardy
‘Précédents’
keramiek

Jacques Himpens
‘Le Veilleur’
resine
Palieter Hillewaere
‘Staalh’art 2’
cortenstaal

Ernest Joachim
‘Hoe zo klavertje 4’
brons

Ton Kalle
‘Fruit in de ruimte’
zwerfstenen –
Zimbabwe Black

Dirk Lamote
‘A Portrait’
brons - hardhout

Jan Kettelerij
‘Cirkel, Vierkant en Driehoek’
franse kalksteen en arduin

Frédéric Lavaud
‘Le Totem’
staal – lak

Peter Malaise
‘Fanny’
aluminium glasprint

Angelica Pietsch
‘Aus der Serie ‘Paar’
pâte de verre

Roger Rigorth
‘Vase’
eik – kokosvezel - staal

Thomas Putze
‘Engel’
hout

Carla Rump
`‘Kringloop’
brons - hout

Wim Steins
‘NOVA VIDA’
brons

Eberhart Szejstecki
‘An Anfang der Reise’
brons terracotta - hout

Marcel Timmers
‘Tern Pair XL’
cortenstaal

Peter Van de Vijver
‘Just the two of us’
cortenstaal

Edward Vandaele
‘Innige omhelzing’
brons

Sucha Corte
‘Zurück ab Absender’
mixed media
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Piet en Lieve Willequet-Roeland

Edward Van Daele
‘Victory’
polyester acryl

