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Sculptour 2012
“Wunderkammer / Pasture of wonders”
Sculptour, die inmiddels aan zijn elfde editie toe is, draagt dit jaar de naam Wunderkammer
- Pasture of Wonders. Wunderkammer staat voor de verzameling beelden die in de
galerie zijn opgesteld. Voornamelijk het werk van Nicolas Dings heeft ons naar deze titel doen grijpen doordat wij zijn werk opgemerkt hadden in het museum “Beelden Aan
Zee” in Scheveningen. Daar toonde de kunstenaar zijn “Spookrijders“ in een bijhorende
(Wunderkammer) vitrinekast. In het Beukenhof maakt de kunstenaar echter gebruik van
de bestaande inrichting waarbij spiegelwanden ook de achterzijde van zijn werken discreet laat waarnemen. Ook het feit dat er tijdens deze Sculptour een ruim aanbod aan
beelden in de galerij te zien is doet denken aan een Wunderkammer.
Pasture of wonders is dan weer synoniem voor de combinatie van enerzijds de prachtige
glooiingen in de natuur van de Vlaamse Ardennen en anderzijds de werken van de kunstenaars die elk door een eigen passie voor een onderwerp ontstaan zijn. Ondanks het
feit dat iedereen zijn eigen keuze kan bepalen uit de verscheidenheid van werken is het
voor iedere kunstenaar afzonderlijk wel iedere keer een klein wonder hoe hij erin slaagt
zijn eigen expressie aan een beeldende creatie toe te vertrouwen.
Voor de bezoeker moet “Sculptour 2012” voornamelijk terug een nieuwe ontdekkingstocht worden doorheen een waaier van ruimtelijke kunst en dit in de meest diverse materialen en disciplines. Zoals gewoonlijk krijgen de 17 nieuwe kunstenaars weer gezelschap
van vertrouwde namen uit de vorige edities. Deze artistieke rondgang is dus terug een
ideale gelegenheid voor het opsnuiven van zowel kunst als van natuur. Wij hopen dan
ook dat de bezoeker opnieuw met een verfijnde blik op kunst van dit project zal kunnen
genieten.

Walter Bailey
° 1960 Sunderland, Tyne&Wear (UK)

Was gedurende drie jaar mede assistent van David Nash in Brighton en op het Europese continent. Zijn repertoire
telt verscheidene publieke en private opdrachten in binnen en buitenland. Hij won tevens de befaamde “Enku
Grand Award“ van de Japanse kunstbiënnale. Deze wedstrijd beoogt werken te belonen van hedendaagse kunstenaars die het nalatenschap van de 17de eeuwse Japanse Boeddhistische monnik, beeldhouwer en sjamaan,
Enku, actualiseren en herdefiniëren. Beelden van mensen, dieren, goden en zelfs geesten die in vorm en in
materie tot de uiterste essentie zijn herleid.
Hij bewerkt hoofdzakelijk hout en ijs , meestal enkel met de boomzaag. Zijn houten beelden worden vervolgens
gebrand tot op de nerven om de textuur en het karakter van deze materie te benadrukken. Walter: “Het merendeel van mijn sculpturen zijn direct met de boomzaag gezaagd. Ik werk met ritmische vormen die gebaseerd zijn
op universele patronen die zich in de natuur bevinden. De focus op mijn werk behandelt de menselijke relatie
met de natuur, in verbintenis met de wisselende seizoenen en de verrassingen in het dagelijks leven. Het meeste
werk dat ik over de laatste 15 jaar heb verricht staat in verband met het ruraal leven en het landschap, zowel in
Groot- Brittannië als op het Europese continent.” Reeds meer dan een kwarteeuw verkiest Bailey het bos als zijn
vertrouwde omgeving om met omgevallen bomen zijn expressie gestalte te geven. De uitdaging van de beperkingen die omgevallen bomen met zich meebrengen dwingen de kunstenaar tot een dynamische dialoog met de
materie. De directe insnijdingen van de boomzaag vereisen een vlugge en intuïtieve methode die toelaat de focus
te leggen op een creatieve imaginaire vorm. Zowel zijn werken die opgesteld zijn in het landschap als zijn werk
dat een plaats bekomt in een interieur tracht een verassende en mysterieuze sfeer na te laten.
Het werk “Solve e coagula” dat Bailey in de Sculptour heeft opgesteld is een typisch voorbeeld van zijn Keltisch
karakter en zijn creatieve barokke ingesteldheid. Gesculpteerd uit één stuk sequoiahout verleent dit werk een
symbool van oneindigheid en geeft het terzelvertijd een aardse vorm. Het is een “totemse” celebratie waarin
complexiteit en vorm met elkaar versmelten. In wezen is Bailey een celebrant.

“Solve et Coagula”
Redwood

John DECKERS
° 1953 Susteren (NL)

John Deckers ontwikkelde in de loop der jaren een eigen stijl. Het resultaat is
een overtuigende compositie van balans en verhoudingen. Zijn beelden en sculpturen maakt hij voornamelijk in brons, koper, roestvrij staal en cor-ten staal. Hij
ontwerpt en giet zijn beelden in eigen atelier.
Deckers drukt zijn gedachten concreet uit in assemblages waaruit nadien gemixte composities ontstaan. Veelal vertonen ze vormen die te maken hebben met
schepen, water en lucht; zij lijken naast beweging en tijd ook vaak vertrek, vlucht
en afscheid te suggereren. De tegenstellingen statisch-dynamisch en abstractfiguratief blijken hem reeds geruime tijd te intrigeren. Tussen alle -ismen door
volgt hij de weg van soberheid en toont hij verfijning in sereniteit. Hij is ook een
meester in het doseren en assembleren en zet de toeschouwer op weg door
figuratieve resten te integreren in zijn composities. Elk beeld is een traject uit
een aaneensluitend creatief proces en maakt deel uit van een reeks sculpturen
waarvan op hun beurt de nieuwste vorm voortspruit uit de vorige vorm om dan
terug opnieuw de basis te vormen voor een volgende compositie.
Stil steigerend liggen zijn “wachters” klaar om door de kunstenaar te worden
gesmeed tot veelal langgerekte vormen; gespannen zitten ook zijn “roeiers”
klaar voor de ingrepen die kracht en uithoudingsvermogen moeten suggereren.
Belangrijke momenten waarbij zij als losse componenten het geheel van de compositie nog kunnen beïnvloeden. Zijn kunst is poëtisch en laat de toeschouwer
een mediterende indruk na.

“Golf”
roestvrijstaal en cor-ten staal

Lieven DEMUNTER
°1962 Kortrijk (BE)

Geeft mens en dier een bezielende gedaante met
een boodschap van sereniteit en menselijke kwetsbaarheid. Zijn archetypen zijn gestalten die én dynamisch én hiëratisch zijn. Bij het boetseren brengt hij
ijzeren steunpunten in zijn boetseerklei waardoor er
barsten ontstaan tijdens het bakken. Deze barsten
worden behandeld met een plaasterlaag waarbij hij
op bepaalde plaatsen de terracotta laat tevoorschijn
komen. Door deze ingrepen is het alsof hij ons in
zijn beelden iets wil vertellen over het ontstaan van
mens en dier. Hij doet ons herinneren aan oude culturen uit de Mesopotamische of de Precolumbiaanse
periode. Vanuit de kern van bepaalde beelden tracht
hij de beweging in de ruimte voort te zetten waardoor een voortgezette vorm wordt gesuggereerd.
Het vormt een streven naar ruimtelijkheid en naar de
integratie van de beweging. Zijn enthousiasme voor
het keramiek beeldhouwwerk lijkt steeds meer tot
ontplooiing te komen door zijn ontdekkingstochten
met aanverwante materialen en toevalligheden die
hij op een onuitputtelijke manier schijnt te verwerken in zijn laatste werken. Zijn versteende beelden
zijn een ode aan een onsterfelijke scheppingsdrang
die zich voortzet vanuit het verre verleden naar de
moderne toekomst.

“Staand”
keramiek

Martine HENNEBEL
°1952 Nieuwpoort (BE)
Met haar geometrische constructie “Dandy Cutter” gaat zij uit van een minimum aan subjectiviteit. Het serieel project uit Cor-ten staal , legt haar passie
bloot voor de houten of stalen geraamten van boten in scheepswerven, in
havengeulen, baaien of op stranden. Een boeiende, soms vreemde confrontatie. Een ritme, een beweging, leegte, ruimte, water en wind.
Zij heeft de gave om een eenvoudig thema, een voor de handliggend vormenpatroon, een vleugje mysterie te verlenen, iets ritueels bijna. Zodat vorm
en gedachte eenzelfde ritme bezitten en iets fundamenteels, dat in het hart
der dingen besloten ligt, aan de oppervlakte te brengen. (Hugo Brutin)
Meestal voert zij doorzichtige structuren uit waarvan de vormen kunnen verschillen van lineair tot amorf, steunend, gedragen door ramen of kijkconstructies. Beeldhouwen lijkt voor haar ook synoniem van ontleden, structureren of
synchroniseren. Strevend naar eenvoud tracht zij de kracht van de expressie
met geringe plastische middelen te maximaliseren.

“Dandy-Cutter”
cor-ten staal

Dao DROSTE
°1952 Saigon (Vietnam)

Woont en werkt reeds sinds 1972 in Duitsland. Met haar karaktervolle vrouwentorso’s die getooid zijn met florale motieven zoals het ginkgoblad of de
lotusbloem, lijken haar slanke beelden zich te versmelten met de natuur.
Als taoïstische volgelinge van de dogmatische Lao-Tse en het yin-yang gegeven dat daaruit voortvloeit, geeft zij een meditatieve sfeer weer aan haar
“homo et natura”. Merkwaardig daarbij is dat zij het gedenkteken mocht ontwerpen voor de internationale vereniging “One World Award”, een vereniging die mensen bekroont voor hun bijdrage aan projecten voor een betere
wereld en een duurzame toekomst.
Haar werk geeft gevoelig en sierlijk de essentie van de vrouw weer evenals
de natuur als drager van vruchtbaarheid en leven. Zij sublimeert een wereld
vol van symboliek. Haar lineaire gestalten zijn zo puur en sereen dat ze haast
een bezwerende allure krijgen.
Vermelden we tenslotte nog dat Dao Droste de jongste decennia met koppen in keramiek grootschalige installaties opstelt in dialoog met verschillende
omgevingen zoals kasteelruimtes of historische gebouwen. Daarbij laat zij
een bijzondere meditatieve indruk na.

“Homo et Natural”
brons en hardsteen

Loes KURPERSHOEK
°1948 Rotterdam (NL)

Kurpershoek werkte aanvankelijk vanuit een
rationele esthetiek, maar haar werk groeide uit
tot een pure vrije wijze van schilderen waarbij
esthetische ordening geen doel op zich meer is.
Zelf zegt zij over haar schilderijen dat het gaat
om: “Het schilderen om het schilderen. Ze hebben geen boodschap, maar ontstaan vanuit een
puur asociale egotrip. Het gaat niet over mooi
of lelijk, maar het is een vorm van vrijmaken.
Motieven of symbolen zijn ondergeschikt aan
zuiver schilderkunstige middelen.”
Uit Kurpershoek’s werk spreekt energie, sensualiteit en vitaliteit, een emotionele geladenheid wat blijkt uit opvallend warm kleurgebruik.
Ze werkt intuïtief, gepassioneerd en improviserend rond een thema. Van voorschetsen of
tekeningen gaat zij nooit uit; ze schildert direct
op het doek, paneel of papier. Het zijn abstracties met verre verwijzingen naar menselijke
aanwezigheid.

“Zonder Titel”
acryl op doek

Omdat haar schilderkunstig handschrift wordt
aangestuurd door emotie, werkt zij met sneldrogende acrylverf om geen afbreuk te doen
aan de spanning tussen haar en het schilderij.
Kurpershoek’s oeuvre beslaat al een indrukwekkende collectie waarin een stralend rood
de boventoon voert.

Roos MANNAERTS
° 1951 (NL)
Het werk van Roos Mannaerts vertoont in de verwantschap met de Grieks-Romeinse traditie, een
manier van werken die verwijst naar dergelijke
sculpturale vormen waarbij de realiteit zich versmelt
met de verbeelding. Ze keert terug naar een harmonie van lijnen en vormen. Vormen die deze mediterrane beschavingen steeds hebben voorgehouden;
een terugkeer naar intimiteit.
Het zoeken naar eenvoud resulteert in plastische
koppen of figuren die stilistisch elegant blijven. Heel
wat afwisseling zoekt zij ook in haar verscheidenheid in patina. Elk beeld krijgt een aparte behandeling van de patineerster. Haar vrije portretten staren
met een blik op oneindig en vertonen een poëtisch
rijke directheid. Een vleugje fantastiek kenmerkt
eveneens haar ganse oeuvre.

“Met Fruit”
brons

“Portret I” Canope
porselein met glazures keramiek
“Portret II” Canope
porselein met glazures
“Portret III” Canope
porselein met glazures
“Spel der Machten” theatertje
porselein met glazures

Nicolas DINGS
°1952 Tegelen (NL)
Zijn serie “Spookrijders” zijn gebaseerd op het fenomeen “Wunderkammer”, het curiositeitenkabinet dat
ontstond onder de Habsburgse vorst Rudolf die zich in
Praag geheel en al aan zijn collecties kunst, curiosa, naturalia, artificialia en mirabilia wijdde.
Door dit thema geïnspireerd neemt Dings ons met een
serie keramische beelden mee op een wilde rit door de
geschiedenis van machthebbers en dictators. Verhalen
van goed en kwaad, van lust en beproeving. Zijn beelden worden overwoekerd door motieven in Delfts blauw
of koraalrood en doen beroep op ons collectief geheugen, geworteld in onze geschiedenis.
Als een soort contemporaine chinoiserie heeft het werk
van Dings een moraliserend aspect waarin het mondiale contact, het vreemde, het andere, kunst en rijkdom
heeft gevestigd en uitgebouwd. Doorheen zijn oeuvre
manifesteert zich het in herinnering houden van een profane wereld. Zijn kunstwerken vormen aldus een theater
van eigenaardigheden, samengesteld uit een veelheid
van culturen en vastgelegd op een punt van verzadiging.
Daarmee weerspiegelt het in zijn veelheid en complexiteit de wereld waarin we leven, steunt het op levenservaring en op de aanspraak die de gefragmenteerde
wereld maakt. Deze kunst geeft in zijn ondermijnende
werking aanleiding tot reflectie.

Peter OLIJVE
° 1973 Emmen (NL)

“Pencilholder” digitale foto op diasec

Als lid van de Emmer duikvereniging “De Emmer
Duikers” en tegelijk als lid van de fotogroep
“Vlinderstad” bewijst Olijve zowel zijn creatief talent
als fotomaker, als zijn gedreven duikerstalent. De combinatie van deze twee leveren hem meteen een tweede prijs op bij de “Underwater Contest” concours door
het maken van een macrofoto van een zee-egel. Zowel
de groeipatronen van de gewone waterlelie in zoet water, als de kleurigste koraalscènes uit tropische zeeën
leveren hem paradijselijke beelden op, die hij op een
technisch professionele manier weet vast te leggen.

Daarbij is het de kunst om op het gepaste moment een
ontdekking waar te nemen en ze te vereeuwigen door
het gewenste materiaal en de gewenste techniek aan
te wenden.
Hijzelf vertelt: “Macrofotografie heeft op het moment
mijn voorkeur; deze is niet in de laatste plaats aangewakkerd door enkele duikvakanties in de tropen.
Helder water en een ongelooflijke soortenrijkdom, juist
op macrogebied. Ook hier begon ik met vooral de reputatie van wat ik zag, maar gaandeweg ontdekte ik
het schitterende en verrassende
in het kleine, voor het oog haast
onzichtbare leven onderwater.
Pas uitvergroot op de computer
kan ik elk detail goed zien. Die
details gingen me steeds meer
interesseren en door heel sterk
te vergroten ontstond een bijna
abstracte beeldtaal.
In plaats van het puur registreren ben ik nu veel meer bezig
met het zoeken van interessante composities, uitgaande
van het mooie, bizarre, kleurrijke
en wonderlijke leven dat zich
voor mijn camera onder water
ontvouwt...”

Edith STOEL
°1951 Den Haag (NL)

Haar bronzen beelden zijn veelal dieren. De perfecte anatomische
vorm is niet datgene waarnaar zij streeft; zij zoekt in een beeld dat
wat voor haar het prototype van die diersoort is: de kracht, de gelatenheid, het in zichzelf gekeerd zijn, enz. De uitdrukkingsvorm is
dan ook niet glad of eenduidig, haar dieren zijn gedachtenflarden
van hun zijn.
Transparant werken en glas; een nieuwe ontdekkingstocht.
Ondertussen is zij begonnen met glas gieten. Dit jaar is het werken
in brons erbij gekomen, zij doet het werk zelf, zij werkt haar stukken
uit bij de glas- en bronsgieter. Door het zelf te doen ontwikkelt zij
een gevoel voor de materie en ziet zij ook de ‘toevalligheden’ die
soms ontstaan en die op hun beurt weer nieuwe mogelijkheden
bieden.
Over haar beeldhouwwerk vertelt ze het volgende: “De ‘huid’ van
een kunstwerk boeit me; de structuren, het gevoel van massa of
juist de transparantie die een verhaal over het kunstwerk vertelt
boeit me des te meer.”

“Zonnewende III” glas, steen en brons

Haar objecten bestaan uit een combinatie van glas, brons en steen.
De laatste tijd zien wij ook hout dat verwerkt wordt met glas en
brons. Elke materie heeft zijn eigen uitdrukkingsvormen waar zij
een spel mee speelt en een evenwicht in zoekt door gebruik te maken van transparantie, massiviteit en het ‘gedragen’ worden. Maar
glas kan ook een massieve uitstraling krijgen en brons kan licht en
transparant ogen. Het zoeken naar een uitdrukking van deze gevoelsbelevenissen en het gebruik van de verschillende materialen
boeit haar oneindig; het ene idee schept vaak het andere.

Anita MANSHANDEN
°1966 Heiloo (NL)

Noemt haar sculpturen zelf: “verstilde momentopnames van natuurlijke
vormen die midden in een groeiproces zitten.” Daarmee refereert zij niet
alleen naar het motief als zodanig - meestal onderdelen van bloemen maar ook aan haar eigen artistiek groeiproces. Manshanden groeit als
het ware met haar kunst mee.
Ze kreeg haar opleiding aan de Gerrit Rietveld academie in Amsterdam.
Hoewel geïnspireerd door de natuur, vertoont haar werk een grote mate
van abstractie. Door zich te concentreren op de ornamentele kwaliteiten
van bloemen en planten, door ze te stileren, te vergroten en uit te voeren
in felle, vaak monochrome kleuren, ontstaan er objecten met een sterke
autonome uitstraling en monumentaliteit.

“Flower”
keramiek

Als grote waardeerster van de Duitse beeldhouwer/fotograaf Karl
Blossfeldt, die naam en faam verwierf met zijn detailopnames van planten, die op hun beurt bewonderd werden voor hun eigen esthetiek, legt
zij eveneens waardering bloot
voor ornamenten van Keltische
en Afrikaanse volkeren met
hun vlechtwerk en kantachtige
structuren of door de fijne kanten mutsen uit de traditionele
Nederlandse klederdrachten.
“Het onderzoek naar de zeggingskracht van herhalende
lijnen is één van mijn belangrijkste uitgangspunten” aldus
Manshanden – “een zoektocht
naar de onderlinge verhoudingen. Ik wil de suggestie oproepen van een onafgebroken, grafische lijn. Alsof je een potlood
op een vel papier zet en dat tijdens het ganse tekentraject niet
meer loslaat.”
(F.Hoekstra)

“Blue Bottle”
keramiek
“Winterling”
keramiek

Tom SEERDEN
1957 Heel en Panheel (NL)

De bronzen landschappen van Tom Seerden zijn al bouwend ontstaan. Met een houten of stenen sokkel als
uitgangspunt en een hoofd vol herinneringen om uit te
putten, gaat hij aan de slag.

In gedachte staan zijn reizen en vakanties centraal. Het
resultaat is een nieuwe wereld die toch duidelijk sporen van een eigen geschiedenis draagt. Balancerend op
de rand van de afgrond vormen zij een onweerstaanbaar grillig beeld. De toeschouwer wordt veroordeeld
tot verlangen naar het bestaan van deze steden en
dorpjes. Of denkt terug aan een reis, naar Ronda bijvoorbeeld, waar deze taferelen werkelijkheid worden.
Daar heeft de kracht van de natuur een kloof geslagen.
Maar de mens is vindingrijk en bouwt een brug met
enorme pijlers. Langs de duizelingwekkende diepte
bouwden de bewoners van de Spaanse stad hun huisjes. In de beelden van Seerden zie je deze strijd tussen de elementen verbeeld: het artificiële brons vormt
zich naar de contouren van de natuurlijke houten of
stenen sokkel. Zo wordt het proces dat de kunstenaar
in gang heeft gezet door de toeschouwer voortgezet.
Bij Seerden begint het bij de verbeelding en ontstaat
er een beeld. Vanuit hier kunnen wij weer verder
fantaseren.
Tom Seerden studeerde aan de docentenopleiding Tehatex in Nijmegen en vervolgens aan de
Kunstacademie in Arnhem.

“Ile”
brons en hardsteen

Paty SONVILLE
°1961 Ukkel (BE)

Paty Sonville verkent sinds vele jaren bochtige wegen langs
het individu en de natuur. Met zware, ruwe materialen
zoals metaal of steen maakt ze uitgepuurde, lichte en geconcentreerde beelden, met onverwacht lege plekken en
harde rondingen. Soms wordt haar werk geboren uit een
primitieve kijk op de massa en de materie. Soms komt haar
werk heel grafisch over. Dat kan bijvoorbeeld zijn door florale motieven of door een schriftuur die zij ten gepaste tijd
infiltreert in haar werk.
Met een zuinigheid aan gegevens tracht zij een maximum
aan denk- en verbeeldingsactiviteit te verwekken bij de toeschouwer. Het werk dat aanwezig is op deze “Sculptour”
is een verwijzing naar onze consumptiemaatschappij. Een
boodschappentas waarvan de eventuele inhoud al dan niet
wordt gesuggereerd. Gedurende haar carrière is zij geëvolueerd van materiaalbeheersing naar essentiële vormgeving,
van compacte of gestroomlijnde vormen naar eenvoudige ingrepen in vertrouwde materialen. De studie van en de feeling
voor natuurlijke steensoorten, hout of metalen leiden voor
haar tot opvallend zuivere benaderingen, met veel respect
voor de eigen karakteristieken die deze materialen met zich
meebrengen.

“Bag”
cor-ten staal

Henk SLOMP
° 1955 Meppel (NL)

Slomp ontdekte in de kracht van staal een levende materie, een synthese van licht en schaduw, een poëzie
van geschuurde organische vormen die hij kan verankeren en waarmee hij kan variëren zoals een fervent
ikebana-kenner dat zou doen. Zijn glasstenen, rivierkeien, zweefstenen en basaltzuilen vormen daarbij interessante adjectieven.
Slomp nodigt uit tot mediteren, hij zoekt de transcendentie. Hij wil dingen maken die er voor altijd zijn. Met een
vormgeving die het evenwicht uit de natuur benadrukken geeft hij een eigen natuur aan zijn werk. Meestal
bestaan zijn sculpturen uit verschillende elementen die
onder het aardoppervlak met elkaar verbonden zijn en
waarvan zij het plantaardige groeiproces benadrukken.
Soms houdt hij het bij een “statische” sfeer, waarbij
verticale stalen elementen drager zijn van oeroude gesteenten of eigenaardig gesneden stalen vormen.

“Grote Klauwier”
cor-ten staal

De mobiliteitsconsumptie levert bij Henk ondermeer
een verwijzing naar de ervaringen uit de alledaagse
werkelijkheid, wanneer hij stalen vierwielers spitst op
grassprieten die de kracht van de natuur willen forceren op het technisch vernuft waaraan wij dagelijks verslaafd zijn geworden.
Deze omzetting van figuratie is een van de opmerkelijkste eigenschappen in de ontwikkeling van zijn
vormentaal.

Philippe TONNARD
°1959 Gent (BE)

Een fundamenteel kunstenaar
noemt Philippe Tonnard zichzelf.
Hij zit ruim twee decennia in het
vak, waarbinnen hij van allerlei
facetten geproefd heeft. “Onze
wereld is veranderd en de rol van
de kunstenaar daarin ook. Ik wilde
er daarom achter komen hoe productief je als kunstenaar kunt zijn
zonder daadwerkelijk iets te máken. Mijn motto is dan ook: “Art is
for the spirit”. Naast Philippe zijn
artistieke motieven speelt in zijn
installatie ook de zorg voor een beter milieubeleid.
“Waarom moesten we sterven”
“De kruisiging” naar de klassieke
kruisiging: een klassiek tafereel
in schilderijen. De religieuze personages zijn hier vervangen door
bomen die gestorven zijn omdat
zij moesten groeien op een stort.
Het religieuze tafereel is getransponeerd naar vandaag waarin de
natuur een moreel vraagstuk is
geworden die een link legt naar
het moreel vraagstuk dat het

katholicisme 2000 jaar geleden
was (mens toen --- natuur nu).
“Erwartungshorizont”
De boom staat onderste boven,
de natuur ligt onderste boven,
daarop het woord ‘erwartungshorizont’ een woord dat ervaringshorizont in het Nederlands betekent, een
algemeen moreel gevaar waarop wij
als maatschappij een antwoord moeten vinden om ons voortbestaan te
garanderen, wat wij de grootste bedreiging zien in ons voortbestaan.
Mijn opstelling ‘erwartungshorizont’ is de kruisiging vandaag.
(Ph. Tonnard)

“Erwartungshorizont”
mixed media

Peter VAN DE VIJVER
°1946 Deurne (BE)

In de beelden van Peter Van De Vijver ontmoeten wij de tastbare realiteit van zijn denken. Ieder
beeld heeft zijn ontstaansgeschiedenis van zekerheden maar ook van twijfels. Doch laten wij ons
niet blind staren op de vorm, de abstractie is maar schijn, het zijn tekens die verwijzen naar... In
de beschermende beslotenheid van het atelier is de betekenis nog eenduidig en komt overeen
met de bedoeling van de kunstenaar. Het is pas door het in het openbaar treden van het beeld
dat zijn betekenis tot uiting komt. De confrontatie met het publiek genereert een veelvoud aan
interpretaties die zo verscheiden en talrijk zijn als er toeschouwers zijn. Het is een verruiming
maar ook een verrijking van betekenis.
Al lijken sommige werken abstract, toch zijn er die verwijzen naar het individu in dialoog met
de medemens(en). In alle beelden is het belangrijkste aspect de wisselwerking van volume en
leegte, van positief en negatief. Object in de ruimte en ruimte in het object. Openingen zijn als
vensters die de existentiële vraag oproepen naar de plaats die wij innemen bij het kijken. Staan
wij binnen of buiten? Waar is voor en waar is achter?
Peter Van De Vijver werkt in steen maar vooral in staal, een materiaal dat pas sinds de jaren dertig
van de vorige eeuw zijn intrede deed in de beeldhouwkunst. Hij maakt gebruik van het speciaal
roestwerend Cor-ten staal dat door zijn uitzicht van verroest ijzer de patina heeft van verweerde
ouderdom, een samengaan van huidige techniek en traditie, van heden en verleden. De roestkleur, die naargelang de klimatologische omstandigheden een kleur vertoont gaande van oranje
tot diepbruin, brengt verandering in het beeld en verrast ons telkens bij iedere ontmoeting.
Het is deze gelaagdheid in het werk van Peter Van De Vijver die ons aanspreekt. De titels die
hij zijn beelden geeft zijn maar aanduidingen, mogelijke interpretaties. Het begrijpen ligt bij de
toeschouwer.
(Jaak Depuydt)
“Open” en “Inzicht”
cor-ten staal

Karel VAN ROY
°1951 Kapelle-op-den-Bos (BE)

Karel studeerde binnenhuisarchitectuur aan het Hoger
St. Lucasinstituut te Brussel en volgde beeldhouw
en vrije vormgeving aan de Koninklijke Academie te
Mechelen. Hij werkte enkele jaren als ontwerper op
een studiebureau voor exclusieve winkelinrichting.
Om zich te vervolmaken in beeldhouwen en vooral
in steenbewerking, werkte hij een tijd voor bouwbedrijven gespecialiseerd in restauratie van historische
gebouwen, voor het opnieuw maken van beelden en
ornamentwerk.
Het figuratief werk van Karel Van Roy gaat meestal
over het gevoelsleven van de mens dat hij in beeld
brengt in hoofden en aangezichten. Het boeit hem danig hoe het innerlijke af te lezen is aan het uiterlijke.
Hij heeft in werken die hij maakte in opdracht -voor o.a.
tuinen- ook meermaals steen en water samengebracht
tot een sereen spel en verhalen verteld met stenen
tuinmeubilair.
In zijn recente, meestal abstracte werken, laat hij het
resultaat zien van een zoeken naar een andere invalshoek voor het klassieke beeldhouwen. Hij tekent en
boetseert niet om de vorm te zoeken, maar wel om
een soort alfabet te vinden waaruit hij kan putten om
-min of meer ‘geleid’- taille directe te werken. Door
deze ‘tekens’ van zijn alfabet (dat zijn o.a. het materiaal
en de bewerkingswijzen en -sporen die ze nalaten, de

vormervaring en zo meer…) telkens anders te gebruiken of te ordenen, ontstaan verrassende composities.
Zo worden de sporen van de slijpschijf, die nodig zijn
om vlug steen weg te nemen, gebruikt om overgangen te maken van de ene naar de andere vorm. Het is
best mogelijk dat tijdens het ontstaan van een beeld er
steen of andere materialen moeten bijkomen. (Net als
bij de constructie van een gebouw). Wel deze werkwijze laat dit toe.
Deze manier van omgaan met materie, denkwijze en
techniek, geeft hem een volwaardig gevoel van scheppen tijdens het proces van het beeldhouwen zelf, tot
het beeld er staat. Meer dan werken naar een vooraf
gemaakt model.
En dan is er nog de maatschappelijke relevantie en de
grote filosofieën. Er is nog tijd genoeg om daarover
eens na te denken.

“Centrum II”
Witsteen (Combe Brune)

Mady Andrien (BE) herinnert
ons aan de verbintenis van
vluchtige momenten van ontspanning en geluk. Om creatief te zijn moet men niet enkel
“métier” hebben - maar voornamelijk emotie en empathie.
De perfectie van het ambachtelijke is slechts een accessoire.
Andrien weet als geen ander
dat inspiratie niet te ruiken is
als een parfum dat je bekoort.
Inspiratie voedt zich door observatie, door het denkbare waar
te nemen en dat vraagt onderhoud. Zij sculpteert momentopnames waarin de mensen het
geluk beleven.

Dit jaar is Herman Bartelds(NL) niet aanwezig met groot werk. Zijn
robuuste beelden zijn er niet minder monumentaal om. Zij brengen
nog steeds onverbrekelijke verbindingen tot stand. Als monolieten
of obelisken claimen zij de werking op hun omgeving. De combinatie van componenten zoals graniet en brons vormen daarbij en
interessant geheel. De mystieke ontlading die uitgaat van zijn werk
legt schijnbare tegenstrijdigheden bloot. Die conflicterende eigenschappen worden door de kunstenaar terug op een poëtische wijze
verenigd tot één statisch geheel. Een geheel dat een onmisbare rol
blijkt te vervullen als verankeringpunt en als gedenkteken.
Jean Pierre Belaen(BE) moet zijn herkenbaarheid bij het grote publiek niet meer bijsturen. Hij is ondertussen niet enkel een vaste
gast geworden in de opeenvolgende Sculptours. Ook daarbuiten is
hij een gewild kunstenaar op het palmares van verschillende organisatoren. Zijn werk blijft onvermoeid. Door zijn hamerslagen in het
koper of het brons ontstaan nog steeds vogels in hun specifieke en
ludieke eigenaardigheden. Terwijl zijn kikkerfiguren nog steeds waken over de vijver en tegelijk zuurstof in het water spuiten.

Pit Bohne (DE) is als projectkunstenaar te bewonderen met zijn
werken “Neue Männer braucht
das Land” die de burger waarschuwt niet enkel moedeloos
toe te kijken op de gebeurtenissen die zich rondom hem afspelen. De beelden zijn echter
geplaatst tussen de siergrassen.
Door de groei van de grassen zal
de tekst “Neue Männer..” geleidelijk aan verdwijnen uit het zicht
van de toeschouwer. Een verwijzing naar het feit dat ieder nieuw
individu die zich nestelt in een
positie van macht en autoriteit
terecht komt in een situatie die
geleidelijk aan zijn socialiserende
rol kan verliezen door de opportuniteiten van zijn positie waarin
hij terecht gekomen is.

Vincent Brodin (FR) put zijn inspiratie in de natuur en
verweeft ze met symbolische betekenissen. Met zijn
“éventail” wil hij een krans-waaier ophangen in de natuur op een plaats waar vroeger aan zandontginning is
gedaan. Dit sculptuur geeft de zichtbaarheid weer van
zijn verbeelding om als kunstenaar maatschappelijke
vragen te beantwoorden. Het organische, het extroverte, de aantrekking en sensualiteit zijn de voornaamste
ingrediënten waaraan dit de toeschouwer doet denken.

Als jongste kunstenaar is Sebastiaan Coppens (BE) terug aanwezig
met opvallend glaswerk. Het zijn cocons; glazen luchtbellen, die gevat
zijn door aluminium spiralen (die gesmeed werden door de smederij
DeBruyn). Zijn installatie verraadt nog steeds zijn nieuwsgierigheid in
‘het bestaan’, ‘de natuur’, ‘fragiliteit versus levenskracht’. Met zijn installatie “Raw” zet hij zijn zoektocht verder naar de cosmos. Het vertaalt een onophoudelijke drang het licht uit de ruimte te concentreren
en samen te bundelen.

Als geëngageerd kunstenaar is het werk
van LebuÏn D’Haese
(BE) “inside - outside”
opvallend
actueel.
Met zijn “Boven het
hoofd” is de link snel
gelegd naar de problematiek die de mens
teweegbrengt in zijn
zogenaamde
‘vooruitgang’. Een vooruitgang die meestal
verbonden is aan teloorgang en uitputting.

Dirk De Keyzer (BE) toont in zijn typisch
gestileerde figuur van een ballet- danseres een huzarenstukje van evenwicht.
Het ganse sculptuur dat meer dan 120
kg weegt wordt namelijk gedragen door
één punt op een stalen buis. Dit beeld
krijgt daardoor een frivole lichtheid die
te evenaren is met de lichtheid van zijn
dartelende danseressen. Deze frivoliteit
kenmerkt het ganse oeuvre van deze
kunstenaar.
Ghislain De Wilde (BE) zet ons naar analogie met de klaagmuur van Jeruzalem
tot het aansporen van ‘boodschappen
van hoop’. Het streven van de mens naar
perfectie en vooruitgang wordt beklemtoond door de steile ladder die in zijn totempaal aanwezig is.

Chistien Dutoit (BE) weet haar klei te bewerken tot sierlijke, stille getuigen
van een bewust innerlijk leven. Met hun typische slanke gestalten veroveren
haar figuren de aandacht van de toeschouwer en dagen hem uit hun weg te
vinden in de symboliek van haar beeldtaal. Zij geeft haar recente beelden een
monochroom uitzicht door in het bakproces naar hogere temperaturen te gaan.

dat hij de patronen van zijn inkervingen in een later stadium wil copieren en transponeren op handgeschept
papier die dan later in fragmenten op een muur komen
te hangen. Hij wil daarmee zowel zijn drie dimensionale werken met zijn twee dimensionale verbinden.

Clemens Heinl (DE) verbeeldt in het lichaam van de
mens zijn hoedanigheid als acteur. Hij tast daarbij heel
wat hoedanigheden af. In de galerie zijn drie personages tentoongesteld, waaronder een kleurling, een
rechter en een meisje met houten jurk. Deze drie werken hebben met elkaar gemeen dat zij uit twee composieten gemaakt zijn.Enerzijds zijn hoofd of ledematen
geboetseerd en in brons gegoten en anderzijds zijn de
lichamen uit hout gezaagd met de kettingzaag. Het is
daarbij verbluffend hoe de vaardigheid van deze kunstenaar in deze twee disciplines uitblinkt.

Giovanni Gelmi (BE) zijn elegante sculpturen lijken
opvallend licht. Zij vormen evenwichtige en gestileerde
ritmische bewegingen. In hoofdzaak zijn het uitgezuiverde volumes die sensualiteit uitstralen. Men speurt
een niet aflatende honger naar impulsen van creativiteit en levenslust.
Bruno Guihéneuf (FR) behandelt enerzijds de wet
van de zwaartekracht door stevige granieten volumes
op te hangen aan fijne staalkabels en anderzijds wil hij
in zijn ander werk de ruwheid versus de gladheid tot
uiting doen komen. Hij doet dit vooruitziend op het feit

Ernest Joachim (NL) probeert de natuur te interpreteren en bepaalde onderwerpen in hun essentie weer
te geven. Daarbij streeft hij naar de perfectie. Zijn werk
“Zaad van zijn” en zijn “Verbond der manen” zijn typerend voor zijn visie op vormen. Zo ook zijn “Verborgen
verdriet”, een verhaal van droefheid en hoop. Zowel
zijn kleine formaten als zijn grotere sculpturen stralen
in al hun modaliteiten monumentaliteit uit.

Irène Le Goaster (FR) heeft dit jaar terug een “Graine”
naar Pasture of Wonders gebracht. Het is deze keer
een liggende vorm die ondersteund is van kleine voetstukken die in de oorspronkelijke boomstam voorkwamen. Het is een mooie afwisseling met haar “comme
des salades” , haar verkoolde zaden uit esdoorn die
zij eveneens met de kettingzaag sculpteerde van een
boom die afstierf naast de groentetuin van haar oom.
Hannes Helmke (DE) blijft de anatomie van de mens
behandelen door de bril van een toeschouwer die in
het strijklicht van een lage zon, zich laat inspireren door
de lange schaduwpatronen die zijn nagelaten op een
strand of in een ruimtelijke omgeving. Vandaar zijn typische uitgerekte lichamen. Het vrouwfiguur, dat in de
Sculptour is opgesteld, is een typisch voorbeeld van
zijn globale zienswijze.

Michel Leclercq (FR) toont zoals ieder jaar zijn bezorgdheid op gebied van milieu. Dat vertaalt hij door
het sculpteren van een enorme boomstam tot een
bootmastodont waarop hij (kleine) mensen in brons
afbeeldt. De boot is achteraan verbrand. Als metafoor
voor het uitputten van onze aarde. Hij toont aan hoe
nietig een mens ook is van formaat en tegelijk hoe vernietigend zijn ingreep wel kan zijn ten opzichte van het

milieu. Michel is ook een fervent voorstander van alternatieve energie en van een milieuvriendelijk bestaan.
Hij is tevens de drijvende kracht achter een project van
windmolens waarvoor hij in het Franse Bretagne meer
dan 800 getrouwe aandeelhouders kon overtuigen
voor een nieuwe energie bevoorrading.

Claudine Leroy-Weil (FR) exposeert in de galerie de
miniatuur uitgave van haar monumentaal werk “Les vagues silencieuses” naast andere gestileerde werken in
brons. Buiten toont zij terug haar vaardigheid met “De
l’un à l’autre” en met “Mouvement Mélodique”. Twee
werken in polyester. Beiden nodigen uit tot meditatie.
Zij visualiseert ideeën als gevoel, tederheid en bezinning.
Rebecca Newnham (UK) geeft nog steeds blijk van
een combinatie van vaardigheid met visuele verfijning.
Haar werk “Stachis” is op dezelfde manier opgebouwd
als het werk waarmee zij vorig jaar de show stal op
de sculptour 2011. Het betreft een bamboebloesem
die dit keer in het bos opgesteld is. Het kunstwerk is
opgetrokken met fijne glaselementen, die op een polyester geraamte zijn gekleefd en vervolgens gevoegd
zijn met witte voegcement. Deze uitermate arbeidsintensieve manier van werken heeft haar reeds heel wat
bekendheid opgeleverd in Groot Brittannië en op het
Amerikaanse vasteland.

Carla Rump (NL) is reeds in verscheidene gedaanten in de voorbije edities van de sculptours aanwezig
geweest. Haar eerste deelname viel meteen op door
de grote babykoppen waarop glazen stolpen waren
geblazen. Vervolgens toonde zij haar kunde op gebied
van het boetseren in haar werk “Vooruit”; een levensgroot vrouwfiguur die met haar jurk de sterke wind
trotseerde. Dit jaar toont zij haar kunde op gebied van
boetseren met de kettingzaag in het beeld “Maria met
kind”. Het is een religieus werk dat tegelijk de eeuwige
verbintenis moeder en kind wil benadrukken.

Het transponeert zijn palet vanuit zijn schilderijen naar zijn ruimtelijk werk. Het is voor deze
kunstenaar een mooie uitdaging zijn sculpturen in het verlengde van zijn tweedimensionale
creativiteit te botvieren.

Marjan Smit (NL) is ook op die twee vlakken
actief. In haar kleuretsen is het doen en laten
van containerschepen en havenactiviteiten
zichtbaar. Sommige van de motieven die voorkomen in deze taferelen zijn opnieuw zichtbaar
in haar in zand gegoten glazen bas-reliëfs. Zij
ontwikkelt daarvoor eerst haar artefacten, nadien drukt zij een globale vorm in zand, legt
zij haar motieven in de bedding van het zand,
behandelt de korst van de bedding met kleurpigmenten en giet vervolgens een gloeiende
glasmassa in deze vorm. Op die manier ontstaan er vertrouwde taferelen waarin zij haar
verhaal vertelt naar de toeschouwer.

Frank Slabbinck (BE) had voordien reeds werk getoond in cor-ten staal. Dit jaar vervangt hij het cor-ten
staal door forex; een materiaal dat weerbestendig is
en dat behandeld wordt met spuitlak. Het koraalrood is
een dominante in zowel zijn totem als op zijn ruiterdier.

Anne Steen (BE) was vorig jaar een opmerkelijke
verschijning in de gedaante van haar installaties met
“Sublimerende zaadjes” en met “Versteende bomen”. Dit jaar behandelt zij hetzelfde milieu-thema
met een keramieken massa waarop zij smeedijzeren

torengebouwen installeert. Met de benaming
“Wildgroei” verwijst zij naar een overwoekeringproces dat zich in de bouwwoede manifesteert. Zij behandelt vragen die gedragen worden door een breed
publiek, maar waaraan dit breed publiek zich weinig
vragen stelt om de oorzaken ervan te bestrijden.

Wim Steins (NL) kennen de vertrouwde bezoekers
reeds vanaf het begin van de Sculptour-edities. Hij blijft
een virtuoos in het ver-beelden van vlees en spiermassa in de gedaanten van stierentorso’s. Het is opvallend
waar te nemen in hoeveel gedaantes en in hoeveel

poses de spiermassa van een stier kan getoond worden. Hij slaagt er als geen ander in steeds weer opnieuw dat mooie gedaante uit zijn handen te kneden.
Adi Steurbaut (BE) kan men verwoorden als “de man
van de regenboog”. Hij is de man voor wie elke kleur
op zijn palmares voorkomt. Het overbrengen van coloriet uitte zich eerst in zijn schilderijen. Het is op zich
reeds een opgave, die talrijke thema’s aan te boren
die hij reeds behandeld heeft. Hij wist dit steeds als
de beste kleuranalist waar te maken. Een opdracht
voor een ruimtelijk werk in opdracht van de kliniek
“Zusters van Barmhartigheid” vormde de aanleiding
tot het exploreren van meerdere ruimtelijke vormen.
Zijn “Mijlpalen”, zijn “Kubussen” zijn slechts een
voorbode van wat nog komen kan. Op deze sculptour
schitteren zijn “Sferen” in het zonlicht of in het lommer van de bomen.

Het is steeds weer opnieuw een verassing te zien in
hoeveel gedaantes de harnassen koppen van Rik Van
Rijswick (NL) opdagen. Na enkele jaren van afwezigheid is deze kunstenaar terug met drie harnassen.
In de galerie toont hij een prachtig harnas in gepolijst
brons, waarvan de holtes op een gestileerde manier

zijn uitgewerkt. Buiten dragen zijn maskers nieuwe
elementen zoals een glazen bol of agaten oorlellen.
Het toont hem als een man met een onuitputtelijke
verbeelding binnen de ruimte van één enkele vorm.
Franz Jozef Vanck (DE)
speelt in zijn bas-reliëf
een spel van licht en
schaduw. Zijn silhouetten zijn als schaduwen
van Massai-krijgers die
de savanne doorkruisen.
Filigrane figuren tegenover constructieve minimale constructies zijn
inmiddels het ware kenteken van deze kunstenaar. Hij weet telkens opnieuw die combinatie te
vinden die het figuur op
of met zijn achtergrond
weet te verbinden.

Edward Vandaele (BE) kon zijn bewondering voor
Egon Schiele niet verbergen. Dit expressief component in zijn werk wordt tegenwoordig versmolten met
de elegantie van een romantiek die men in een majestueuze balletscene zou kunnen ontdekken. Met zijn
“Drie Gratiën” toont hij zich als beheerste anatomist,
waarbij niet enkel de vorm maar tevens de zeggingskracht niet ontbreekt.
Patricia Volk (UK) is terug een graag geziene gast.
Naast haar typische koppen die discreet versierd zijn
met florale motieven, is er in de galerij tevens werk van
haar te bewonderen dat iets nauwer aanleunt met het
design. Zij exploreert terug nieuwe horizonten met vormen die elegantie en massa in evenwicht benadrukken.

Zijn organische zoektocht mondt uit in
een veelzijdig oeuvre dat zich zowel in
zijn schilderijen als in zijn ruimtelijk werk
voltrekt.
Jul Vuylsteke (BE) is steeds een getrouwe gast op het parcours. Zijn naturalistische beelden zijn momentopnames van
mensen uit zijn omgeving. Hun voorstelling doet ons zeer vertrouwd aan.Hij benadert de beeldhouwkunst vanuit een humane levensopvatting en tracht ons met
die momenten van ontspanning te verleiden. Zijn werk is tijdloos en verpozend.

Met Hans Vredegoor (NL) trekken wij op ontdekkingstocht doorheen een wereld van vormen en materialen.
Een verkenningstocht met agaat, marmers en travertin enz... Koper en brons vormen de verbindingelementen die het geheel begeleiden of ondersteunen.

Voor Carla Wiersma (NL) is een overdreven detail maar
een bijzaak. Zij tracht haar klei zo te kneden dat het op
de juiste plaats het juiste karakter naar voor spiegelt. Zij
weet poses en uitdrukkingen te suggereren met weinig
detail maar des te sterker. Liefde en gezelschap zijn haar
voornaamste ingrediënten. Het sociaal comfort is nooit
ver weg in het oeuvre van deze volbloed kunstenares.
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