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SCULPTOUR 2010 IN TEKEN VAN “EMOTIE”
Onder het gesternte van 2010 liggen een paar triestige
gebeurtenissen aan de basis van het idee om de sculptour dit jaar
met het thema “emotion” te beladen.
Het heengaan van de kunstschilders Frank Derie en Karl Heeremans
heeft ons allen ondergedompeld in een rouwproces.
Op het einde van de vorige tentoonstelling, die gewijd was aan Frank
Derie werd na een toespraak van professor Etienne Vermeersch,
een deel van de as van Frank uitgestrooid op de helling in de tuin.
Alle aanwezigen gooiden een bloem op de plaats van de uitstrooiing
onder de tonen van Johnny Cash’s “Ain’t no Grave”. Lampionnen
onder de vorm van rode harten werden de lucht ingestuurd.
Vandaar dat de meeste kunstenaars in hun werken het gevoel
“emotie” willen benadrukken.
De eilanden van Anneke De Witte als emotioneel escapisme uit
de sleur van de dagelijkse werkelijkheid. Het beeld “Kruis” van
Gertjan Evenhuis is een getuige van geborgenheid en rust. De
Duitse kunstenaar Pit Bohne laat dan weer zijn emoties los in het
betittelen van zijn strakke cortenstalen beelden.
Deze cataloog verteld echter nog veel meer over “Emotie” bij onze
nieuwe deelnemers en bij onze vertrouwde kunstenaars.
Wij hopen echter dat deze editie terug een ankerpunt mag worden
in de gedachten van de bezoeker.

Emotion
Odile Kinart
“Look and Touch” Brons

Pit BOHNE
° 1955 Duisburg (DE)

Pit Bohne noemt zichzelf “projectkunstenaar”. Zijn stalen man
figuren stralen een koele zakelijke elegantie uit. Zij leggen de vinger
op de wonde van de onderworpene.
Met zijn werk “Neue Männer braucht das Land”, haalt de kunstenaar
het hedendaagse thema aan, waarbij de burger moedeloos toekijkt
op de gebeurtenissen in de politieke en mediatieke scènes.

Met zijn beeld “Männer steht auf” verwittigt hij ons niet in te
slapen bij de systematische misleidingen van alles wat autoriteit is.
Het corten-staal dat Bohne gebruikt is gekozen als universeel
materiaal voor zowel natuur als voor stadsomgeving.

“Neue Männer braucht das Land”
corten-staal

“Männer in Schräglage” corten-staal

Het is bekend dat Pit Bohne niet enkel geregeld oproept tot verzet
tegen de verziekte baronieën die de politiek vertegenwoordigen,
maar ook de media aanklaagt die aan een lucratieve sensatiezucht
lijdt en op die manier egoïstische gevoelens aanwakkert.

Eric Callebaut
° 1957 Ronse (BE)

Het werk van Callebaut is emotioneel geladen.
In zijn schilderij “Derrière le langage froid”
schildert hij de man die bij de neus genomen
wordt in de dagelijkse misleiding van media
en erotiek. Figuren met wijd starende ogen en
een accordeonspelende man van wie de mond
gesnoerd is zodat hij belet wordt zijn verhaal
naar buiten te brengen. Het Tv-scherm toont
een storing die de toeschouwer wakkerschudt
na even te zijn ingedommeld door het passieve
gebeuren dat wijst op verveling door routine.
Er stroomt kracht uit het werk van Callebaut.
Hij is duidelijk een schilder met een eigen visie
over de dingen die hij uit de dagelijkse realiteit
transponeert op het doek.
Figuren in pathetische houdingen drukken gevoelens uit die psychisch geladen zijn. Soms
herleidt hij het menselijk figuur tot een sillouet
waarbij de “berusting” zich afscheidt van de
verdrukkende chaos uit onze consumptiemaatschappij. Callebaut zoekt steeds weer
naar een vormentaal die eigen is aan deze tijd.

“Derrière le language froid”
120 x 150 cm
acryl op doek

Sebastiaan Coppens
° 1983 Gent (BE)

Licht is leven, Sebastiaan Coppens tracht dit leven te
weerkaatsen in eigenzinnige glascomposities.
Als jongste van de deelnemende kunstenaars aan sculptour 2010
is Sebastaan Coppens tevens één van de meest verrassende
kunstenaars. Zijn installaties die hoofdzakelijk bestaan uit glas
en metaalconstructies verraden zijn nieuwsgierigheid naar
“het bestaan“ en “de natuur”. Fragiliteit versus levenskracht.
Het bewustzijn over hier en nu. “Atlantis” als metafoor der
vergankelijkheid. “Metamorfoses” in Ontpopte wezentjes, het
unieke binnen de gelijkwaardigheid vereenzelfdigd in glazen platen
en stolpen.
Met zijn “telescopen”zet hij zijn zoektocht naar de cosmos verder.
Zelf beschouwt Sebastiaan zijn werk als hedendaags romantisch.

“Lichtsculptuur I”
glas

Raphaël De Bois
° 1964 Antwerpen (BE)

Een eigentijdse interpretatie van het
menselijk portret, niet voor de hand
liggende materialen en een vleugje
humor. Dat zijn de ingrediënten van de
aimabele sculpturen van Raphaël De Bois.
Hij selecteert zorgvuldig een paar rake
karaktertrekken, werkt met sprankelende
kleuren en weet zijn fantasie te doseren.
Laat de madelieven groeien, wacht
tot een zonnestraal de huid van
mozaïektegeltjes doet oplichten en kijk.
“’t Is op slag feest.”

“La vie en rose”
zellaan mosaïek

“Zitbeelden”
zellaan acryl

Halinka Jakubowska
° Slubice (PL)

Halinka Jakubowska kennen we ondermeer van haar verticale
sculpturen die dikwijls repetitieve accenten hebben. Ondertussen
evolueert zij naar meer expressieve beelden met naturalistische
kenmerken.
Haar vogelfiguren ontwikkelt zij in een stijlopvatting, waarbij zij de
expressie comprimeert in typische vleugelslagen, die men kan
waarnemen tijdens de vlucht van voorbijvliegende trekvogels.
In deze ritmische opstellingen verbeeldt zij de traditie van de
permanente migratie en de beweeglijkheid van mens en dier
op onze planeet. Daarbij kan men zich afvragen in hoeverre de
menselijke mobiliteit de belemmering wordt van de natuurlijke
migranten.

“Les Oiseaux”
brons

Martine Kerbaol
° 1945 Brest (FR)

Met haar eigen boetseertechniek slaagt Kerbaol erin
emoties van vreugde op te roepen.
Ondanks de schelpvormige textuur die zij aan haar
beelden geeft, wordt zij niet belemmerd haar figuren
in de meest diverse poses weer te geven, meer
nog, zij maakt wel degelijk gebruik van deze typische
vormgeving in de bekleding van haar beelden om
ze onderling met elkaar te verweven zodat de
verschillende figuren tot één figuur versmelten.
Zowel haar polyester beelden als haar bronzen,
vertonen een typisch grijsgroen korstglazuur.
Al haar beelden verwijzen naar ludieke ervaringen die
kunnen ontstaan in de dagelijkse werkelijkheid van de
jeugd. Haar “kleine Kerbaols” zoals zij ze zelf noemt,
zijn ontstaan na de geboorte van haar kinderen. De
observatie van hun bewegingen werden door haar
meer en meer geometrisch afgebeeld, doch wordt
de anatomie niet verwaarloosd. Later verwijdert
haar werk zich steeds meer van de figuratieve sfeer
om meer en meer de essentie van de beweging te
benadrukken.
“Petite fille qui court”
brons

Mary E Kershaw
° 1949 Maidstone Kent (UK)

Mary E Kershaw legt in haar menselijke figuren een expliciete
poëtische sfeer vast die beklemmend kan werken.
In een helkleurig palet van lichtgroen en lichtblauwe tinten en in
een expressieve figuratie, die als het ware spontaan geboetseerd
wordt in klei en porselein, slaagt zij er ten volle in haar emoties
weer te geven.
Haar keramieken vertonen verstolde organische groeiprocessen
door de manier waarop zij met bandages haar figuren opbouwt
alsof gebalsemde mummies terug opstaan om een nieuwe
taak te vervullen. Haar inspiratie put ze uit de mythologie in
combinatie met gebeurtenissen die gefilterd zijn uit de meer
recente geschiedenis. De toeschouwer kan er op zijn beurt een
eigen interpretatie uit distileren.

“Last train to level VII”
keramiek

Cornelia Korsch
° 1955 Heilbronn (DE)

“Zwei Flaschen”
50 x 50
olie en pastel

Schetsen, foto’s en trouvailles uit haar eigen omgeving vormen
de hoofdingrediënten van voorstudies die in een later stadium als
evenwichtige composities op het eindwerk verschijnen.
Soms verstoort zij haar voorstudies, door ze opnieuw te composeren
om ze op een totaal andere manier terug in een andere constructie
te herscheppen. Of deze tegenstand leesbaar blijft of niet, is
niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is de kleurcompositie in
verhouding met het vlak. Olieverf, acryl, tempera, was, pastel of
stiften kunnen in éénzelfde werk voorkomen.
Portretten, figuren, planten, bloemen en stillevens vormen voor
haar een onuitputtelijke inspiratiebron.

Lia Koster
° 1958 Delft (NL)

Lia Koster studeerde af aan de Kunstacademie van Utrecht
waar ze zich specialiseerde in ruimtelijke constructies en
omgevingsvormgeving.
Haar beelden zijn niet naturalistisch, maar fictief en geïnspireerd
op elementen die je kunt ontdekken in het bos of in het water. Al
wat leeft van groot tot klein heeft haar interesse. Vooral hoe deze
levensvormen, die er vaak kwetsbaar uitzien zijn opgebouwd.
In sommige van haar werken valt het op dat zij ieder glas dat zij
in het smeedwerk integreerde, elk afzonderlijk heeft behandeld
met de fusing – techniek, zodat de transparantie ervan de
vormen van de verschillende vlakken mee volgt .
De kunstenares realiseerde tal van publieke en private
opdrachten . Onder andere een glazen koepel van 140 vierkante
meter voor een cruiseschip van de “Holland America Lijn”. Ook
voor het “Wilhelmina ziekenhuis” in Assen maakte zij een groot
raamobject in de gang . Haar beelden zijn regelmatig te zien in
binnen- en buitenland.

“De reiziger”
staal, glas en lood

Louis La Rooy
° 1947 Amsterdam (NL)

Na zijn studies aan de Rietveld Academie en de
Nationale Academie te Amsterdam, begon La
Rooy zijn carrière in het glasbedrijf.
Deze passie voor glas was de aanleiding voor
zijn medewerking aan het befaamde glasatelier
“Van Tetterode” en tevens promootte hij de
applicatietechniek in coöperatie met de “Willed
Stained Glascompany” in de VS.
Naast zijn eigen ontwerpen werkte hij ook mee
aan glascreaties van verscheidene kunstenaars
zoals Corneille, Appel en Wolkers.
Naast zijn samenwerking met Ruffino Tamayo
in Mexico voor een monumentaal glasontwerp,
heeft La Rooy talrijke opdrachten voor zowel
Nederlandse openbare instellingen als voor de
private sector gerealiseerd.

“Surprise Surprise”
glas

Ann Michielsen
° 1969 Antwerpen (BE)

De creaties van Ann Michielsen veruiterlijken de
mens met zijn individuele keuzes en aspiraties.
Ieder van haar personages wordt in hun wereld
sereen en sacraal voorgesteld.
Achter deze gevoelige figuratieve vormen schuilt
een ludieke geest. Het feit dat zij als favoriet
materiaal brons heeft gekozen, kan die geest enkel
maar bevorderen. In het bijzonder de patines die
zowel mat als gesatineerd kunnen voorkomen,
accentueren deze kwaliteiten.
De karakteristieke poses die veelal symbolisch
geladen zijn verraden tevens haar opleiding in
anatomie tijdens haar studies geneeskunde. De
blik en de houding geven in haar figuren blijk
van een creatieve geest en opvallend technisch
vernuft.

“Pretty amazing grace”
brons

Nalvad
° 1954 Paimpol (FR)

Het werk van Nalvad vertoont duidelijke
sporen van zijn Afrikaanse roots.
Als kleurling speelt hij de strategie uit van de
uitsluiting “ni d’ici, ni d’ailleurs”.
Voornamelijk in zijn schilderijen komt dit
gevoel waarmee hij regelmatig te kampen
krijgt nog duidelijker naar voren.
Eigenzinnig, soms exuberant is dit een kunst
waarin de klemtoon van de materie versmelt
met de inhoud. Harmonieuze houten
torso’s van vrouwen die vruchtbaarheid en
sensualiteit uitstralen, zijn verrukkelijk van
uitvoering. Sterk geconstrueert verraden zij
natuurlijk zijn Afrikaanse afkomst, met de
daarbij horende tradities. Door het toevoegen
van Westerse ingrediënten in extreem
vrouwelijke figuren, wint zijn werk aan diepte
en curiositeit. De prachtige torso’s van deze
vruchtbare Eva’s laten door hun gestileerde
lichaamsdelen een opvallende indruk na.
“Joséphine, mêre ou pas”
hout en mixed media

Rita Pauwels
° 1965 Kortrijk (BE)

De transparantie in het platte vlak, blijft voor Rita
Pauwels een vaste constante.
Nu ze voor het eerst met haar creaties naar
buiten komt, waarbij ze zelf de grootte en de
vorm mag bepalen als vrije keuze en zich ditmaal
niet gebonden voelt door een opdracht, ligt er
een nieuwe wereld voor haar open.
De platte vlakken met geblazen glas, die in lood
zijn gezet, krijgen nu de neiging zich te overlappen.
Wij zijn benieuwd waartoe dit zal leiden in de
toekomst. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er
zich voor Rita, vanuit deze basis, nog een wijde
wereld opent.
Haar technische kunde, het voordeel van de
ervaring en vooral het vergezeld zijn van een
gedreven partner is in deze discipline een
noodzaak; en deze ingrediënten zijn ruimschoots
aanwezig.

“Wings of love”
glas, lood en staal

Stéphanie Pelletrat
° 1974 Montbéliard (FR)

Haar opleiding aan de Academie voor Schone
Kunsten te Mulhouse en aan het Europees
Instituut voor Keramiek (IEAC) te Guebwiller
liggen aan de basis van haar huidige creaties.
Aanvankelijk werkte zij hoofdzakelijk met foto,
video en lichtprojecten, later ging ze ertoe over
objecten te creëren. In 2006 maakte ze deel van
het collectief atelier ”Les Moulins” in Altkirch,
waar zij nu werkt met vormen in zwarte klei en
porselein.
Geïnspireerd door de natuur om zich heen
werkt zij instinctmatig aan vormen die een
typische textuur meekrijgen. Haar coconachtige
voorwerpen zijn opgebouwd uit lange slierten klei
of porselein en tot één geheel versmolten in de
oven. Het toeval van het bakken bepaalt voor een
groot deel haar vormengeving. Het resultaat van
deze ingesteldheid uit zich in het ontstaan van
telkens weer unieke stukken binnen een stijl die
haar zo eigen geworden is.
“Pointe’ n° 24”
zwarte klei

Pascal Radar
° 1960 Brussel (BE)

Pascal Radar doorliep verscheidene stages in diverse
kunstateliers, alvorens zich te vervolmaken in de
verlorenwastechniek en het eigenhandig brons gieten.
Zijn talrijke reizen, inspireerden hem tot het maken van
symbolen die hij een eigen interpretatie meegeeft. Meestal is
dat in de vorm van iconografische figuurtjes, die hij opstapelt
in totemachtige zuilen. Soms vergroot hij bepaalde figuren uit,
om enkelvoudiger en monumentaler over te komen.
Qua vorm heeft hij een bijzondere stilistische stijl. Groot of
klein, mooi en stil, wordt de klemtoon gelegd van materie naar
inhoud. Soms geabstraheerd of herleid tot het essentiële blijft
zijn werk harmonieus en evenwichtig.

“Colonnes de vie”
brons

Frank Slabbinck
° 1942 Brugge (BE)

In sterk vereenvoudigde vormen sublimeert Frank
Slabbinck figuren die voortspruiten uit zijn onuitputtelijke
verbeeldingskracht. Het gebruik van kleur op sommige van zijn
corten-stalen beelden verraden zijn hoofdactiviteit als gedreven
schilder.
De permanente aanwezigheid van het menselijk figuur,
ontdaan van franjes, accentueert de symboliek en de
fantastiek van zijn werk. Zijn ruimtelijke kunst is poëtisch van
opbouw en vertoont daardoor wellicht wel een iets minder
sculpturaal aspect dan wat we gewoonlijk te zien krijgen in
de beeldhouwkunst. Zijn werken lijken zich als een bas-reliëf
te versmelten met de natuur als achtergrond om als een
hiëroglief te voorschijn te komen.
Het zijn beheerste vormen met een fijnzinnige
uitdrukkingskracht.

“Metamorfose”
corten-staal

Karin Van der Molen
° 1962 Heemskerk (NL)

Karin Van der Molen kennen wij van haar ruimtelijk werk met
wilgentenen en diverse installaties met natuurgebonden
materialen, waarmee zij reeds wereldwijd bekend is. Op de
sculptour 2010 zien we haar met schilderijen. Mens en dier
vormen in hoofdzaak de inspiratiebron van deze kunstenares.
In de galerie hangen monumentale schilderijen, waarop het
paard in diverse poses en uitdrukkingen te zien is. Juist die
ongewone poses van het dier en het benadrukken van een
eigenzinnige belichtingsfase doen haar werk in een mystieke
sfeer belanden.
Ontdaan van franjes en herleid tot de basis, leidt zij de blik van
de toeschouwer naar het essentiële van het onderwerp. Het
zijn voorstellingen met een “geborgen karakter”, beladen met
een haast animistische gevoeligheid. Het intimistisch karakter
van haar werk komt nog duidelijker tot uiting door op bepaalde
plaatsen als het ware te aquarelleren met vloeibare acrylverf,
gebruik makend van eventuele druipsessies. Doordat ze
eveneens zeer dekkend of opaliserend werkt, wordt ruimte in
haar werk zeer tastbaar.
“Pure light”
100 x 100
acryl op doek

Mady Andrien
(BE)

“Baigneuse au maillot vert”
brons

Robert Arnoux
(FR)

“L’approche”
fresco-techniek

Clif Ardi
(BE)

“Marilyn”
brons

Jean Pierre
Belaen
(BE)
“The sky is the limit”
koper en bronsplaat

Vincent Brodin
(FR)

“Pour Cynthère V”
sprokkelhout

Peter
Bergenhenegouwen
(NL)

“Katarina”
brons

Lebuïn
D’HAESE
(BE)

“Het gesprek”
brons

Ghislain
De Wilde
(BE)

“Communicatie met het Alter-Ego”
keramiek

Anneke
De Witte
(NL)

“The Almost Perfect Island” ”The Most Beloved Rock”
keramiek

Christien
Dutoit
(BE)

“Maskerade”
keramiek

Friedy
DUijsters
(NL)

“Filosoferen”
brons

Giovanni
Gelmi
(BE)

“Noeud souple”
corten-staal

Daniël
Gheeraert
(BE)

“Vibrato 5”
polyester

Bruno
Guihéneuf
(FR)

“Pour la caresser”
staal en carara marmer

Clemens
Heinl
(DE)

“Touristen”
eik

Odile
Kinart
(BE)

“Petunia” en “Dreamer”
polyester

Peter
hiemstra
(NL)

“A small Step”
keramiek - lood - mdf - acryl

Michel
Leclercq
(FR)
“Tête de têtard”
eik en hazelaar

Irène
Le goaster
(FR)

“Petites Graines”
eik

Pascal
Lemoine
(FR)

“Petite érosion verte”
glas en engobes

Lode
Tibos
(BE)

“Opus 1002”
blauwe hardsteen - marmer

Dirk
Hofman
(BE)

“Paravant 1”
hout

Geertje
hiemstra
(NL)

“Wit Landschap”
vilt - keramiek - mdf

“Olympische zwemmer”
brons

Edward
Vandaele
(BE)
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Parcours Sculptour 2010
Het parcours van deze beeldenpromenade is nauwelijks
gewijzigd in verhouding met de vorige jaren.
De bezoeker kan nog steeds vanaf de formele tuin afdalen
via Pennisetum-bedden naar het benedengedeelte van de
tuin om via het gemaaide pad terug het bos te betreden.
Het bospad blijft de ideale plaats voor beelden die in een
intieme plaats beter tot uiting komen.
Het laatste gedeelte in de sculptour wordt ingenomen
door de veelbelovende jonge kunstenaar Sebastiaan
Coppens die met zijn recente glassculpturen een
bijzondere indruk nalaat.
Binnen in de galerie is er terug kleiner werk te zien van
bepaalde kunstenaars die buiten ook aanwezig zijn en
werk van kunstenaars die enkel maar kleiner werk tonen.
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Natuur & Sculptuur vzw
Beukenhof-Phoenix Galleries
Ronde van Vlaanderenstraat 9
9690 Kluisbergen
T. 055-38 83 87 - 0472-45 46 69
info@beukenhof.com
www.beukenhof.com
Open van 1 mei t.e.m. 19 september 2010
Zaterdag, zondag en feestdagen
van 14 uur tot 19 uur
Toegang: €5,00
Kinderen tot 10 jaar gratis

Gertjan Evenhuis - “Kruis”

Emotion

