Sculptour 2014 is
‘Shared Ground’
De Kwaremont is niet alleen van de wielrenners
Wie ‘Kwaremont’ zegt, denkt aan coureurs die
zich in de prille lente met de kop in de grond en
de kont in de lucht over de oude kasseien hijsen.
Rond dezelfde tijd strijkt daar echter ook een
peloton kunstenaars neer. In de landschapstuin
van Piet en Lieve Willequet kiezen ze een plekje
uit om hun nieuwste werken te tonen. “De
Kwaremont is gedeelde grond”, zegt Piet, en
dat was meteen een inspirerend thema voor de
13de editie van Sculptour.
“Misschien vinden we het landschap en de
natuur van de Vlaamse Ardennen precies zo
mooi omdat ze niet louter een decor vormen
maar veeleer een derde speler waarmee je
rekening moet houden”, lacht Piet Willequet.
“Als wielrenners daar niet op voorbereid zijn
komen ze hier de man met de hamer tegen.
Maar ook de kunstenaars die deelnemen
aan onze zomertentoonstelling moeten dat
incalculeren. De Britse kunstenares Ros Burgin
kan erover meepraten. De lieve dame was hier

begin maart als een van de eersten haar werk komen
installeren. Geïnspireerd door onze diep gewortelde
wielercultuur had ze onder meer fietsbanden gebruikt
om dertig papavers te maken. Enkele uren nadat ze de
bloemen op een mooie plek had neergeplant, was het
even schrikken toen een hert een van de papavers wat
verderop naar het bos had verhuisd. Er kleefde een
pluk huidhaar aan die afkomstig bleek van zijn gewei.
Het beste bewijs dat we met ‘gedeelde grond’ een
heel toepasselijk thema hadden gekozen dat heel ruim
te interpreteren valt.”
Vroeg of laat moeten we delen
De bloemen van Burgin verwijzen niet alleen naar de
sierlijke slierten renners die in het voorjaar in cirkels
rond de Vlaamse Ardennen en Galerij Beukenhof
draaien. Het is evenmin verboden om 100 jaar na de
Groote Oorlog de link te leggen met de slachtoffers
die altijd al zijn gevallen in de strijd om het bezit van
een morzel grond.” Je kan erom vechten”, zegt de
gastheer, “maar vroeg of laat moeten we de planeet
toch delen.”
Vrijheid is ook een werkwoord
Voor de Duitse beeldend kunstenaar Roger Rigorth
was uitgerekend dat de aanleiding om voor de nieuwste
jaargang van de openluchttentoonstelling ‘Drift’ te
creëren. “De man neemt een-beeld-maken-voor-eenbepaalde-tentoonstelling heel letterlijk”, vertelt Piet.
Hij kwam hier op een dag aan met een aanhangwagen
vol houthakkersmateriaal, zodat hij in het bos dat bij
de tuin hoort een kastanjeboom kon omzagen. Niet
om het even dewelke. Om te kunnen realiseren wat
hij in zijn hoofd had, moest hij een stam vinden met
de juiste kromming. En hij heeft hem gevonden. Een
kleine week later voeren twee spinakers de glooiing
af, richting Kwaremont-dorp. Ze verwijzen naar de
koloniale geschiedenis en de manier waarop het

Tekst Koen Lauwereyns

Westen geregeld heeft gemeend dat het de vrijheid
had om volkeren over heel de wereld te onderwerpen.
Voor zijn Nederlandse collega Linda Verkaaik was
dat voldoende om twee ‘Lazy Statues of Liberty’ te
maken. Ze hebben de vrijheid in de hand om van de
wereld een betere plek te maken maar ze zijn er liever
bij gaan liggen.”
Internetkousen
Een andere sleutelfiguur die Sculptour 2014 zeker
de moeite waard maken om te ontdekken is de
Berlijnse Irene Anton. “Ook al heeft zij zich schijnbaar
teruggetrokken in het bos, ze slaagt erin om met
nylonkousen een kleurig netwerk uit te bouwen
waarmee ze de hele wereld kan overspannen. Het
doet ons automatisch aan het internet denken. En dat
is weer een andere manier om het leidmotief vorm te
geven.”
18 kunstenaars zijn voor het eerst te gast in de
unieke landschapstuin. Ze kregen het gezelschap van
tientallen collega’s. Ze vertellen elk hun eigen verhaal
maar vinden in de vele landschapselementen ook
een medium om met elkaar in dialoog te gaan en het
domein letterlijk en figuurlijk een zomer lang te delen.

Irene Anton
°1966 Darmstadt (DE)
‘Intervention Invading Networks’
Irene Anton is beroemd door haar ‘In Situ’ of interactieve werken. Als ‘Artist in Residence’ is zij vooral geliefd
voor haar ‘Networks’. Met deze ‘Networks’ wil zij voornamelijk de globalisering benadrukken. Impulsen kunnen
overal ontstaan en over de hele planeet bereikbaar worden door het werken met internet. De kleurige toetsen
die zij hanteert leggen een link naar de veelzijdigheid van kwantiteit of kwaliteit van de berichten die ons dagelijks
bereiken.
Het project ‘Intervention Invading Network’ is een serie van netwerken die Irene Anton in verschillende locaties
rondom de wereld heeft geïnstalleerd. Deze ‘Networks’ bestaan uit een geheel van 120 tot 150 gekleurde nylon
panty’s, die zij aan elkaar knoopt met daarin bollen. Deze verwijzen dan weer naar ‘Synapsen’ of naar de ‘Data
flow’ van de ontelbare applicaties. Het legt ook een link naar de globale textielindustrie met de daaraan gekoppelde modesector waaraan zoveel mensen verslaafd geraken in onze consumptiemaatschappij. De betrokken
bedrijven zijn reeds herhaaldelijk aangeklaagd voor de ‘Sweatshops’ in de ontwikkelingslanden met betrekking
tot het recht op arbeid. De globalisering stuit op een conflictsituatie ten opzichte van de rechten van de mens in
de hele wereld en niet alleen in onze westerse landen.

‘Intervention Invading Network-net n°40
nylon & piepschuim

Patricia Broothaers
°1961 Oudergem (BE)

Met klei als medium geeft Patricia Broothaers een
visie van de mens. Dit gaat gepaard met enerzijds
ludieke en anderzijds intrigerende trekken. Met
verschillende patines legt zij accenten op de
beweging en op de mimiek van haar personages.
In deze editie ‘Shared Ground’ toont zij vier
‘jongleurs’. Deze ‘jongleurs’ zouden normaal gezien
een uiting moeten geven aan hun vaardigheden als
veelzijdige acrobatie, maar neen, haar jongleurs
beperken zich tot curieuze blikken. De vaardigheid
die uit hun handen zou moeten komen wordt
verhinderd doordat hun armen worden geklemd
door ‘marcellekes’ of ze zijn verlamd door een
benarde situatie.
Met dergelijke situaties wil Patricia Broothaers de
klemtoon leggen op de mens met al zijn gaven en zijn
gebreken. Haar werk getuigt van een vakmanschap
waarin durf en visie elkaar kruisen.

‘Jongleur 1’
keramiek

Aris De Bakker
°1955 Wieringermeer (NL)
Geschiedenis van de ‘Prospers’
Al sinds een jaar of 15 maakt Aris de Bakker duiventillen en vogelhuisjes onder de naam ‘Prosper’. Het idee
van de ‘Prospers’ is ontstaan bij het ontwikkelen van een schetsopdracht voor de gemeente Culemborg (NL).
De opdracht was een kunstwerk te ontwikkelen voor een park. Het park grenst langs één zijde aan een buurt
met sociale woningbouw, waar veel Molukse en Marokkaanse immigranten wonen en aan de andere zijde aan
een villawijkje, waar voornamelijk autochtonen wonen. Deze drie bevolkingsgroepen maken allen gebruik van
het park. Al sinds het begin van de jaren negentig is er veel gedoe tussen de Molukse en de Marokkaanse
gemeenschap. De autochtonen zijn een neutrale partij.
Aris zocht naar een beeld waar ze een band mee hebben en vond dat in de vorm van een duif. In de westerse
cultuur staat de duif symbool
voor vrede, voor de Molukkers
staat het voor de vrijheidsstrijd
tegen de Nederlanders in de 17de
eeuw en in de Arabische cultuur
staat het voor vruchtbaarheid.
Dit resulteerde in een voorstel
voor drie grote duiventillen in het
hart van het park. Elke duiventil
heeft zijn eigen vorm en
unieke bronzen bekroning. Het
hout wordt laagje voor laagje
uitgezaagd en verlijmd. Voor
elke ‘Prosper’ wordt een eigen
bronzen bekroning gemaakt.

‘Prospers’
hout & brons

‘Domus’
fietsbanden & fietszadels

Ros burgin
°1963 Ely (UK)
Het werk van Ros Burgin ontstaat door
het onderzoek of het in vraag stellen van
hedendaagse toestanden evenals de
bezorgdheid over de mondiale beperkingen
van vrijheid en grenzen. Zij gebruikt daarbij
de meest diverse materialen en methodes
waarbij recyclagematerialen zeer frequent voorkomen. Recent verwerkt zij
ondermeer muziekinstrumenten, boeken, kapstokken, kleren, magazines,
fietsbanden, fietszadels, woorden en visnetrollers.
In ‘Shared Ground’ wou zij graag met haar werk ‘Domus’ de link leggen naar
de wielrennergekte die bovenop ‘de Kwaremont’ woedt en aantonen dat
‘de Kwaremont’ ook een broeinest kan zijn van kunstenaars, vandaar dat zij
een nest bouwde uit gerecycleerde fietsbanden met daarin enkele fietszadels.
Banden leggen een hele afstand af vooraleer zij afgedankt worden. Daarbij
komt duurzaamheid en groentransport ter sprake. Het nest staat ook voor
de man/vrouw verhouding en is tevens een veilige plaats, een anker, een
heimat.
Met deze vorm van ‘Arte Povera’ verwijst zij tevens naar ‘birdwoman’ van
de gelijknamige film en theatervoorstellingen met als thema ‘Come feed the
birds and show them you care’. Met haar installatie ‘Spinnen’, die bestaat
uit verschillend gekleurde bloemvormen, verwijst zij niet enkel naar het
kleurige aspect van het wielrenners peleton, maar tevens naar het ‘Papaverembleem’ dat als symbool voor ‘de Groote Oorlog’ de situatie van vernieling
en verovering aankaart. Haar werk ‘Offshore’ behandelt hetzelfde principe
als ‘Domus’, bestaande uit visnetringen die in een vorig verleden sporen
nalieten op de zeebodem. In haar werk ‘Exlibris’ verwerkt zij boeken die in
een vorig bestaan fungeerden als catalogen voor de Royal Academie, wat op
zich verwijst naar de diversiteit aan kunstgehalte. Het ‘Corset’ behandelt de
taal, de woorden, de vorm. De boekruggen spreken een formele taal terwijl
de inhouden meestal dezelfde thema’s kenmerken, man/vrouw, innerlijk/
uiterlijk, kortom: de sociale geschiedenis.
‘Stays, Holds, Ties’
Mills & Boon boek covers, stof, gouddraad & staal

Linda Doms
°1959 Willebroek (BE)
“Klei is een boeiend materiaal dat alle manipulaties
accepteert. De grenzen verkennen van de mogelijkheden
van dit materiaal is voor mij een uitdaging. Vorm,
spanning en balans zijn trefwoorden in mijn werken.
De inspiratiebronnen haal ik uit mijn passies; wandelen
en kalligrafie. Een werk is pas voltooid wanneer één van
beide passies hierin is verwerkt. Het is een individueel
proces dat onderhuids voortdurend op zoek is naar
deze verbindingen. Dit bracht de geboorte van mijn
‘Onderwegjes’ voort. De wand van iedere bol wordt
gevormd door het bijeenbrengen van kleibolletjes
en geeft mij het gevoel dat ik een pad bewandel.
Alle bolletjes samen zorgen ervoor dat ik steeds
onderweg ben. Onderweg naar… voldoening.
Onder de titel ‘Shared Ground’ wil ik de vergankelijkheid
van ongebakken klei aantonen door 9 ongebakken
‘Onderwegjes’ tegenover 9 gebakken ‘Onderwegjes’
bloot te stellen aan Moeder Natuur. De broosheid
en kwetsbaarheid van de wand van de ongebakken
‘Onderwegjes’ zal na verloop van tijd deel uitmaken van
Moeder Aarde.”

‘Onderwegjes’
gebakken & ongebakken klei

Xavier Dumont
°1959 Braine l’Alleud (BE)

Na een carrière als keramist wendde Dumont zijn talent aan als
scenograaf voor de activiteiten van verscheidene bekendheden
uit de stripwereld zoals Philippe Geluck, François Schuiten
e.a. Tussen zijn podiumprojecten in oa. Angoulème, Parijs
en Brussel, die hij samen met zijn vriendin Monique Calande
realiseerde, bedenkt hij zijn speelse mobielen.
Zijn werk ‘D’hélice’ bestaat uit een serie lepels die gemonteerd
zijn op een vijf meter hoge mast in roestvrij staal. Bij de minste
bries draaien deze lepels in een spiraal die oneindigheid
suggereert. Men kan in dit lepelspel duidelijk een link bedenken
naar het voedselprobleem in de wereld. Terwijl de westerse
bevolking genoegdoening beleeft aan de ‘délices: de fijnkost’
moet men vaststellen dat het voedselprobleem steeds acuter
wordt in andere delen van de wereld.
Het werk behelst ook de term ‘élice’ wiek. Als wieken
draaien deze lepels rondom een as, zij draaien ook soms in de
tegenovergestelde richting. Het is duidelijk dat Xavier Dumont
allereerst een technische perfectie nastreeft en dit met een
meditatief karakter.

‘D’Hélice’
inox

Jaak Hillen
°1959 Bree (BE)
Sinds meer dan één decennium is Jaak Hillen, als beeldhouwer in steen,
zich meer en meer gaan interesseren voor hout. Voornamelijk het proces
waarin hout als materie een groeifase kent is voor de kunstenaar een
boeiend gegeven. De bewerking van het hout gaat uit van eigen impulsen
en motieven. Het wordt een drager voor een nieuw leven waarin de vier
elementen ‘aarde, water, lucht en vuur’ een permanente rol vervullen.
Het is eveneens onmogelijk om je te onttrekken aan de vorm, de beweging, het gebaar en aan de identiteit van elke boom of houtsoort.
Heel dikwijls wordt het hout van binnen uit gevormd door middel van vuur
dat met behulp van leem als bijsturingselement als een soort boomkachel
de basis legt van verdere sculpturale ingrepen. Op die manier worden
schaalvormen, bootvormen, twee -of drieluiken of monumentale rechtopstaande torens geboren. Ook eivormen herinneren ons dikwijls aan een
ontluikend leven.
In ‘Shared Ground’ toont de kunstenaar
enerzijds zijn ‘Tsunami’ een massief granieten schaal, waarvan de vormgeving een
staaltje is van technisch vernuft en een
streven naar perfectie. Met zijn houten
‘Apostelen’ sculpturen toont de kunstenaar
zich veel meer als een poëtische bezieler
die met monumentaliteit geen problemen
kent.

‘Tsunami’
chinese graniet

‘Apostelen’
wilgenhout

Jos Jacobs
°1949 Hasselt (BE)
Jos Jacobs construeert drie-dimensionele composities
met gevonden metalen onderdelen. De vorm vertelt
niet het verhaal van de inhoud, maar ís de inhoud.
Jos Jacobs werkt daarbij met open en gesloten vormen.
Hij creëert volumes en leegtes. Ook in zijn grafieken
toont hij dergelijke grillige lijnen.
In zijn driedimensionaal werk is er tevens een duidelijk
verband met de natuur. Sommige werken zijn qua vorm
duidelijk geïnspireerd door de schijnbaar onberekenbare
groeiwijzen uit de Bonzaï cultuur.
Jos Jacobs heeft duidelijk iets met hoofden, schedels
die het brein beschermen en een vitaal element zijn
van het menselijk lichaam. Tegelijk heeft dat hoofd de
vorm van een ei, de basis van het leven. Dat wordt
ook nadrukkelijker in zijn tekeningen en collages.
De hersenen zorgen voor een eindeloze stroom van
gedachten, beelden, dromen, kleuren en schaduwen
in alle gradaties. Wat het ook zij, Jacobs creëert een
gelaagdheid die verwijst naar de eenheid van het
innerlijke en het uiterlijke aspect van mensen en dingen.

‘Dubbelhoofd’
metaalassemblage

Hans Ludwig Moll
°1946 Aachen (DE)
Naast zijn bekendheid als ‘Urban Painting’ fotograaf, is
Hans Ludwig Moll alias ‘Sjang’ eveneens actief als
beeldhouwer. Daar waar hij als fotograaf aandacht geeft
aan willekeurige vormen en patronen die ontstaan zijn door
natuurlijke ingrepen of verval, is hij in zijn sculpturaal werk
meer op zoek naar zuivere vormen en lijnen.
Het werk ‘Balance’ die in ‘Shared Ground’ aanwezig is,
verbeeldt een personage in evenwicht. De vorm van
het figuur krijgt gestalte door de aaneenschakeling van
ballonmotieven. Het balanceert op een staaf op 4 meter
hoogte en oogt daardoor zeer licht. De zilvercoating doet
het figuur letterlijk versmelten met de hemel, terwijl het
vanuit de verte zich zeer goed aftekent ten opzichte van het
groene loof van de bosrand.
De sculptuur verwijst op die manier naar de ‘lichtheid’, de
hoeveelheid lucht die een individu kan verzetten, terwijl het
in de realiteit van het leven zeer dikwijls in een wankele
positie terecht komt. Verhouding van evenwicht en stabiliteit
is iets waarvoor de mens voortdurend waakzaam moet zijn.

‘Balance’
staal

‘Drift’ kastanjehout, ijzer & kokoskoord

Roger rigorth
°1965 Saanen (CH)
‘De utopie van de beweging’
Deze kunstenaar verwerkt gezegden via hout, staal, steen en vezels en geeft
gestalte aan afmetingen en richtingen. Als oriëntatie gebruikt hij enerzijds
de horizontale en anderzijds de verticale elementen. Als derde dimensie zijn
“bestemmingen” belangrijk. Coördinaten en meetwaarden zijn eveneens
alom vertegenwoordigd in zijn ontwerpen. Ons streven, ons verbonden
zijn, het vergankelijke. Binnen deze contexten zoekt Rigorth in zijn werk een
evenwicht.
In zijn werk ‘Drift’ dat in ‘Shared Ground’ te
zien is, legt de kunstenaar de nadruk op de
resultaten van de ontdekkingstochten met
daaraan verbonden de ontsporingen van de
veroveringen van het westen op de nieuwe
werelden.
De uitvoering van zijn werk gebeurt meestal
’In Situ’. Voor ‘Drift’ gebruikte de kunstenaar
een plaatselijke kastanjeboom die hij
verzaagde en schaafde tot twee uniteiten.
De bewerking met kokoskoorden refereert
aan het Indische Cochin als koloniaal oord
in dit verhaal.

‘Personal Geography’
spar, sisal & aluminium

Frank Raendchen
°1962 Stralsund (DE)
Als ‘Fluxus’ kunstenaar is Raendchen reeds decennia lang op zoek
naar een dadaïstische lichtheid in zijn ‘Stone Songs’. Het is een
zoektocht naar het innerlijke gehalte van kopstenen. Vondelingen;
geologische stenen die van nature uit de vorm van een hoofd
verbeelden.
De eventuele mogelijkheden voor de bewerking van deze stenen
had de kunstenaar reeds voordien uitgeprobeerd in miniatuur door
het bewerken van een aardappel. Tegenwoordig verlegt hij deze
interesse naar het bewerken van bakstenen die hij van over de ganse
planeet tracht te verzamelen. Het is zijn manier om zijn gedachtegoed
over te brengen.
Toen Raendchen op uitnodiging van de Australische stad Sidney
gesolliciteerd werd is hij ook hout als materiaal gaan gebruiken.
Dit resulteerde in 12 zuilen van enkele meters hoog waarin
eveneens glasplaten verwerkt waren. Het leverde hem de befaamde
Australische ‘Directorsprize’ op.
In deze ‘Shared Ground’ kan men de licht getorste houten zuilen
bewonderen, terwijl in de galerie ‘Historical Bricks’ te zien zijn van
‘Backstein City’, alsook de aardappelsculptuur die de aanleiding was
voor de bewerking van zijn zwerfstenen.

‘HS 3’
hout & glas

Judith Maria Runge
°1969 Halle an der Saale (DE)
makers van dit speelgoed een waardig bestaan te hebben, terwijl het in het westen heel dikwijls kan leiden
tot consumptieverslaving. Het altijd maar meer willen
hebben voor onze kinderen vervult misschien een kortstondige voldoening bij de ouderen.
Door deze objecten te veredelen, vervreemden deze
speeltuigen van hun functie en stemmen tot nadenken. Het verwekt tegelijkertijd nieuwsgierigheid en
irritatie. Het werkt aan de ene kant afstotend terwijl
het aan de andere kant iets aantrekkelijks heeft. De
ontdekkingsdrang bij de volwassenen brengt hun door
een gang van ‘Spielereien’ naar een avontuurlijke passage, zoals een kind ervaart wanneer het door een
speelgoedwinkel wandelt.
‘Objectkunst in hedendaags keramiek’
Het werk van Runge omvat enerzijds gebruiksvoorwerpen, naast objecten die geïnspireerd zijn op speelgoed.
Naast deze parodie uit onze kindertijd refereert zij met
veel fantasie naar het marktproces van deze objecten
met de daaraan verbonden penibele arbeidssituaties
aan de andere kant van de wereld. De fantasie die
het speelgoed hier creëert belemmert misschien de

In haar werk “Schweine” laat zij zich eveneens kritisch
uit ten opzichte van onze levenswijze inzake vleesconsumptie en het esthetiseren van vleeswarenverpakking.
De neiging van de mens om de vleesproductie als nutsobject te bekijken ten opzichte van de natuur en de
dierliefhebber, de misleiding door de dieren vanuit hun
krappe ruimten weerloos aan de slachthuizen over te
leveren, doet voor de kunstenaar de gedachte van ineen geperste kadavers ontstaan.

‘Spielzeuge’
keramiek, engobe & glazuur

Rolf stahr
°1960 Coesfeld (DE)
In het atelier van Rolf Stahr ontstaan zowel statische als
beweeglijke sculpturen. De bevoorrechte materialen
zijn steen en metaal. Verscheidene metalen zijn
gedeeltelijk geoxideerd, terwijl andere oppervlakken
met zuivere pigmenten gekleurd zijn. Zijn kinetische
sculpturen vertonen langzame, eenzijdige, meditatieve
bewegingen.

Bepaalde werken vertonen ook een sumier samenspel
van opeenvolgende verschillende elementen. Elk
element heeft invloed op elke beweging. Het werk
van Rolf Stahr aanschouwen is als naar een vuurzee
of naar een golvende waterpartij staren en er gevat
worden door een rustgevend concentratiegevoel.

‘Rotes Horn’
cortenstaal, steen & ijzer

Peter J M schneider
° 1958 Munchen (DE)
De artistieke activiteiten van Schneider spelen zich vooral af in het land-art
circuit. Natuurelementen spelen een belangrijke rol in het ontstaan van zijn
kunst.
In ‘Shared Ground’ laat hij met zijn werk ‘Zonnen reinigen de wind’ de
zonneschijn neerdalen op de akker. Met ‘Het ogenblik van stilte’ toont hij een
blauwe cirkel hangend tussen de oude beukenbomen in het bos. De blauwe
kleur van de organza stof waaruit deze cirkel is gemaakt verwijst naar de
‘Meconopsis’, de papaversoort die het best gedijt in de berggebieden van
de Himalaya en als zodanig een link legt naar Tibet en de daarbij horende
knelpuntsituatie, zonder daarbij te verzaken aan het meditatieve aspect van
de sfeer ‘In Situ’.

‘Stille Ogenblik’
organza, fiberglas & touw

Koos van der sloot
°1953 Joure (NL)
Van der Sloot werkte als stedenbouwkundige. Na een herseninfarct
legde hij zich toe op het maken van kunst. Het ei is zo oud als de
wereld, vandaar dat de ‘Eggshapes’ en ‘Tijdschalen’ van Koos een
permanent gegeven zijn. De tijd van de ziel. Augustinus stelde zich
de vraag wat tijd nu precies is. Hij kwam uit op de existentie van de
ziel.
Koos Van Der Sloot geeft hier op zijn eigen wijze vorm aan. In Gent zag
hij het werk van Marcel Broodthaers, die kunst maakte met kapotte
eieren en mosselen. Later besefte hij dat hij met die eierschalen de
leegheid van de kunstwereld verbeeldde. Koos citeert: “Ik ben altijd
bezig met het geven van een nieuwe betekenis aan de dingen.”
In ‘Shared Ground’ toont Koos opeenvolgend zijn ‘Tijdscyclus’,
‘De Seizoenen’, ‘Ganzenvlucht’, ‘Carpe Diem’, ‘Kwiet-K-Wijt’ en de
‘Leven en Dood fase’. Elk werk getuigt van een doordachte planning
en een creatieve geest.

‘Toenmaals-Nogmaals’
kippeneieren

Bart Van Hoek
°1940 Goirle (NL)
Beeldend kunstenaar Bart van Hoek laat zich inspireren door de onuitputtelijke verschijningsvorm van de vrouw.
De kruisbestuiving van beeldhouwen en schilderen manifesteert zich in zijn werk door krachtige, stromende
lijnen en vormen. Lichaamstaal en emoties van de vrouw worden uitgekristalliseerd en uiteindelijk vastgelegd in
een beeldhouwwerk.
Met een groot gebaar en verfijnde afwerking krijgt zijn fascinatie voor de vrouwfiguur vorm: “Ik sta er zelf versteld van. Het is nooit op. De vrouw blijft mij steeds inspireren.” - Bart van Hoek -

‘Eva met appel’
brons

Tjerrie Verhellen
°1955 Etterbeek (BE)
Monumentaliteit en dynamiek zijn de scharnieren die de werklust van Tjerrie Verhellen bevestigen.Bevreemdende
wezens, zwemmend, zwevend of vliegend, happend naar zuurstof of happend naar een prooi. Zijn monumentale
Piranha’s, die opgebouwd zijn uit recuperatiehout lijken op het eerste zicht abstracte assemblages, maar vrij snel
merkt de toeschouwer de vitale elementen die verwijzen naar dit amazoneschepsel.
Ook in het kleine werk blijft Verhellen een illusionist die zich beweegt op de grens van de waarneembare werkelijkheid. Dit getuigt van een flink gecontroleerde verbeelding. De vormen schieten de ruimte in, ze spelen met de
omgeving en ze zijn tegelijk zo puur dat ze een haast bezwerende allure krijgen.

‘Pirana 2’
oregonhout

Kay Zimmermann
°1968 Wismar (DE)
Van kindsbeen af is Kay Zimmerman geboeid door fotografie in het bijzonder het thema ‘Water’. Hij ziet water als
oorsprong van alle leven. Het is ook als mythe met religie, nauw verbonden. Het staat in verband met de doop
en het wijwater als reinigend en zuiverend. Ook woelig water laat spelingen zien van chaos, diepte en beweging.
Door de jarenlange verfijning van zijn techniek en de jarenlange ervaring en reflectie in verband met het thema
‘Water’, is hij allereerst door analoge fotografie terechtgekomen op de meest dromerige plaatsen zoals aan de
Costa de Luz of aan de Noorse bergrivieren.
Zijn werk draagt geen intellectueel
concept, maar vertoont veeleer honger naar aandacht, naar diepte en
naar weerspiegeling van ons bestaan.
Soms toont Zimmerman ook de meditatieve eigenschappen van stil water, schijnbaar, niet spectaculair maar
toch bijzonder.

‘Wasserfarben’
fine art pigmentdruk op MDF

Linda Verkaaik
°1956 Utrecht (NL)
Linda Verkaaik werkt in twee en drie dimensies. Naast vrij werk voert zij ook in samenwerking
met Wouter Bouwman, tijdelijke landschappelijke projecten uit in multimedia. In ‘Shared Ground’
toont Linda haar monumentaal werk; ‘Lazy Statue of Liberty’ in 2 formaten. Het beoogt een
toestand van vrede die zo vanzelfsprekend lijkt, terwijl een dreiging soms niet veraf is. Ook in
haar werken ‘Transmissie’, die gaan over het thema van ‘Het Laatste Avondmaal’ zweeft er een
theatrale dynamiek die de toeschouwer vragen oproept.
Opmerkelijk is tevens de techniek van insnijdingen in het staal waarbij de randen van het snijproces in reliëf komen te staan en door een spel van licht en schaduw gegrepen worden.In de
galerie zijn haar ‘Waves’ te zien; groepen mensen die een wuivende beweging suggereren. In
de vitrine van de galerie toont de kunstenares haar grootsheid in het maken van miniatuurscènes
waarvan bepaalde onderdelen met emailles bewerkt zijn.

‘De Tijding’
brons

‘Lazy Liberty’
verzinkt staal

Walter Bailey
‘Starseed Hoop’
redwood & ijzer

Peter Bergenhenegouwen
‘Navigatie’
brons & RVS
Jean-Pierre Belaen
‘Op Stapel I’
koper en bronsplaat
Dirk De Keyzer
‘De Doener’
brons

Sebastiaan Coppens
‘The Earth’
gegalvaniseerd staal & spiegel

John Deckers
‘nr 701’
brons & cortenstaal
Ghislain De Wilde
‘Universum’
inox & keramiek

Lebuïn D’Haese
‘De Pionnen’
keramiek, hout & ijzer

Lieven Demunter
‘Reis naar het einde van de nacht’
keramiek
Bruno Guihéneuf
‘Flux 94’
ijzer

Jacques Himpens
‘Ehope jaune et rouge’
polyester
Ernest Joachim
‘Geestverwanten’
brons

Elisabeth Howey
‘Metamorphose’
epoxy & lak

Clemens Heinl
‘Mann’
hout & brons
Michel Leclercq
‘Dans l’oeil’
hout, marmer & touw

Heidrun Kohnert
‘Säule’
keramiek
Marjan Smit
‘978’
gegoten glas

Rebecca Newnham
‘Figuur 8’
glas & polyester

Claudine Leroy-Weil
‘Abandon’
brons
Irène Legoaster
‘Comme des salades’
esdoorn
Georg Loewit
‘Liegende’
cortenstaal

Henk Slomp
‘Organic Steel’
cortenstaal & glas
Roland Patyn
‘Remeber Hiroshima’
cortenstaal & brons

Joeri Van Marrewijk
‘Kijkdoos’
cortenstaal & RVS

Bert Van Acker
‘Ik’
portland
Peter Van De Vijver
‘Incisie’
cortenstaal

Adi Steurbaut
‘Adi on tour: Eindhoven’
acryl op doek
Karel Van Roy
‘Schetsboek I’
carrara marmer

Edward Vandaele
‘De Boodschapper’
brons
Jul Vuylsteke
‘Vrij II’
brons

Patricia Volk
‘Source’
keramiek & acryl

Philippe Timmermans
‘Zam’ A,E,I,O & U
brons
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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
www.sculptour.be

open van 1 mei t.e.m. 21 september 2014
zaterdagen, zondagen en feestdagen
van 14 uur tot 19 uur
toegang: €5,00
kinderen tot 10 jaar gratis

werk:Rolf Stahr - ‘Blue Jack’

shared ground

