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ROTARY INTERNATIONAL
Rotary International werd gesticht in Chicago in 
1905. Onder leiding van Paul Harris werd het plan 
opgevat om personen met verschillende beroepen 
regelmatig samen te brengen met als doel de on-
derlinge vriendschap te bevorderen, de beroep-
sethiek te stimuleren en zich ten dienste te stellen 
van de gemeenschap, dit ongeacht hun politieke of 
filosofische overtuiging. De concrete gedragscode 
van elke Rotariër bestaat uit volgende basisvragen:

 Is het waar? 
Is het goed voor alle betrokkenen?

Bevordert het de onderlinge vriendschap?
Is het goed voor de gemeenschap?

In concreto betekent dit: streven naar onderlinge ver-
standhouding, verdraagzaamheid en vredelievendheid 
ten opzichte van de medemens en de gemeenschap.

Rotary Club Aalter werd gesticht op 16/01/1981 en 
telt 48 leden en 4 ereleden die zich vol passie inzetten 
voor sociale doelen zoals ‘VZW de Toevlucht’, de MUG 
helikopter, VZW de Triangel, VZW ten Dries, ‘t Bellem-
huis Natuurpunt Aalter, Faja Lobi en Drugpunt Smak.

ROTARY CLUB AALTER
 

BORRÉ RUDI, COLPAERT JOHAN, DE BAETS TOM, DE FROIDMONT 

FRANCIS, DE MAERTELAERE LIEVEN, DE NEVE GUY, DE NEVE JAN, 

DE PAUW DENIS, DE POORTER RENAUD, DE SUTTER KRISTOF, DE 

WAELE JOHAN, DEDEYNE BRUNO, DELFORCHE MARC, 

DERWEDUWEN MARC, DESCHOEMACKER TOM, D’HAENE STEVEN, 

DOENS JEROEN, ELIAS JAN, FONTEYNE XAVIER, FRIMOUT CYR, 

GOEGEBEUR DOMINIQUE, GOEMINNE JEAN-JACQUES, GUISSON 

FRITS, MATTHYS ERVÉ, MEERSCHMAN JOSEF, MORTIER PIETER, 

NEIRINCK RUDY, PATTYN MARC, PIETERS ROBERT, RAMMANT 

MATTHIEU, SUCAET JO, TAGHON FRANKY, TANGHE EDWIG, VAN 

BESIEN PIET, VAN DE COTTE JULIEN, VAN DEN BERGHE DIDIER, 

VAN DEN BUSSCHE ERIC, VAN DEN BUSSCHE MARC, VAN DEN 

EECKHOUT NOËL, VAN HAECKE PAUL, VAN NIEUWERBURGH  

TOM, VAN PASSEL JAAK, VANDEKERCKHOVE FRANS, 

VANDENBOSSCHE DENIS, VANHULLE BRUNO, VANNESTE OLIVIER, 

VERHASSELT ETIENNE, VERMEIR DIERIK, VERMEIRE ANGELO, 

VERSAVEL PHILIPPE, VERSPRILLE TOM, WILLEMARCK NICOLAS
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WOORD VOORAF
Beste kunstliefhebber,

Reeds 40 jaar organiseert Rotary Club Aalter haar Biënnale van de Hedendaagse Kunst. Hiervoor  werken we 
uitstekend samen met het gemeentebestuur van Aalter en sinds dit jaar ook met Toerisme Vlaanderen. 

Dankzij hen kunnen we telkens gebruik maken van het Kasteel van Poeke.

Ons selectieteam Els Wuyts, Frans Boenders en Hugo Brutin selecteerden eens te meer een grote  
verscheidenheid aan kunstenaars. Naast gevestigde waarden is er ook ruimte voor nieuwe 

kunstenaars en hebben wij ook plaats vrijgehouden voor “De Vrienden van de Biënnale”. 
Sommigen onder hen zijn werkelijk een revelatie.

Ter gelegenheid van de 20ste editie van de Biënnale van de Hedendaagse Kunst werden twintig bekende 
kunstenaars uitgenodigd om van een keramieken kers een uniek kunstwerk te maken. 

Tijdens dit evenement worden alle kunstwerken te koop aangeboden. De ‘kersen’ worden geveild op 
22 oktober bij Carlo Bonte Auctions. De opbrengst wordt door Rotary Club Aalter aangewend voor 

onze sociale doelen. Eén van onze doelen is vzw De Toevlucht dat zich met de hulp van talloze vrijwilligers 
belangeloos inzet voor de bestrijding van de armoede in en rond Aalter.

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar alle leden van Rotary Club Aalter en hun partners, voor hun tomeloze 
inzet. Ook de leden van het selectiecomité wil ik bedanken voor de keuze in de samenstelling van deze Biënnale. 

Verder gaat mijn dank ook uit naar de vele sponsors, Carlo Bonte en het gemeentebestuur van Aalter. 
Hun inbreng wordt door Rotary Club Aalter bijzonder gewaardeerd. In het bijzonder dank ik 

Toerisme Vlaanderen voor de medewerking en samenwerking tijdens de voorbereiding van deze Biënnale.

Ik ben ervan overtuigd dat u zal genieten van deze Biënnale en dat uw tocht langsheen de vele 
kunstwerken inspirerend zal werken. 

Wees welkom en geniet van de kunst en de vriendschap!

Dominique Goegebeur
Voorzitter 2021 – 2022

Rotary Club Aalter
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20E EDITIE
BIËNNALE HEDENDAAGSE KUNST:

EEN TERUGBLIK

20

Kasteel van Poeke

Twintig Biënnales die een rijke en harmonisch wisselende kijk op de ‘beeldende kunst in Vlaanderen’ bieden en die 
telkens opnieuw zeer succesvol mogen worden genoemd. Dat betekent steeds opnieuw: een vijftigtal min of meer 
gevestigde kunstenaars en enkele boeiende nieuwelingen in de salons van het kasteel van Poeke en sinds enige ja-
ren, een twintigtal vaak heel verdienstelijke kunstenaars, die als de vrienden van de inrichtende Rotary Club Aalter 
mogen worden omschreven en die in de ruime kelders van het kasteel in een kleurig en vaak verrassend vertoon 
gepresenteerd worden. 

Wat mij hierbij op de eerste plaats opvalt is niet zozeer de bij iedere editie herhaalde kwaliteit en diversiteit van wat wordt 
getoond, maar wel de enigszins verbazingwekkende bijval die iedere editie van de Biënnale kent en heeft gekend. Daar is 
een duidelijke reden voor, die telkens opnieuw ontbreekt bij zowat alle andere soortgelijke en een stille dood stervende 
ondernemingen in Vlaanderen.

Die reden is het mateloze enthousiasme, de werkkracht, de samenhorigheid en de esthetische sensibiliteit van de ploeg Ro-
taryleden, en vaak ook hun echtgenoten, die met de uitbouw van de Biënnale zijn begaan. Het is een uitzonderlijk schouw-
spel en een weldoende ervaring om hen lang voor en tijdens de Biënnale bezig te zien en te ervaren hoe oordeelkundig, fijn-
gevoelig en tevens realistisch zij de selectie van Els Wuyts, Frans Boenders en van mezelf evalueren, afwegen en plaatsen.
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De Biënnale Beeldende Kunst in Vlaanderen, die sinds geruime tijd plaats heeft in het rustige en sierlijke kasteel van Poeke, 
is een begrip geworden in Vlaanderen. Zij biedt telkens opnieuw een boeiend, verhelderend en leerrijk beeld van wat alhier 
gecreëerd en bedacht wordt op het vlak van de zowel twee- als driedimensionele kunst, ook al is het sculpturale thans 
hoofdzakelijk beperkt tot wat als kleinsculpturen in de ietwat bredere betekenis van het woord mag worden aanzien.

Schilderijen domineren in tal van variaties zowel qua beeldvorming als qua technieken. Fijnschilderen schittert er naast 
een meer expressieve beeldtaal, figuratie naast discreet of uitgesproken abstraheren. Vervreemding rivaliseert met velden 
van kleur, suggestie met een duidelijk of nauwgezet hanteren van welsprekende contouren, vitalisme met het floue evoce-
ren van wat enigszins aan televisiebeelden refereert, pure geometrie die onder meer een hommage aan een vierkant is of 
kan zijn met een netwerk van al dan niet beheerste ritmiek, aangrijpende donkerte met een concreet lineaire boodschap.

Tekeningen, etsen, porselein, juwelen reveleren telkens een kunstenaar die zijn métier beheerst en met enthousiasme en 
vindingrijkheid aanwendt om een wereld van onsterfelijkheid op te bouwen.

In het labyrint van de kelders van het kasteel frappeert een ander soort verscheidenheid, die van de ongeremde verbeel-
ding en het standvastige worstelen met vorm en inhoud, met een herkenbaar patroon en een triomfantelijk gebruik van 
felle kleuren, tengere gestalten, verrassende figuratie en een gedurfd gebruik van materialen.

Die twee werelden, in de salons en in de kelders, vinden bijwijlen raakpunten met elkaar in dat indrukwekkende en tevens 
gezellige kasteel van Poeke dat heel even een schuilplaats voor beeldtaal is en tevens recentelijk een nieuwe bestemming 
en facelift heeft gekregen.

hugo brutin (a.i.c.a.)

Een terugblik op 20x Biënnale Hedendaagse Kunst 

26/11/1983. Kasteel van Poeke. Het is verschrikkelijk slecht weer, de regen valt met bakken uit de lucht. Een plaatselijke boer 
wordt in allerijl opgetrommeld om de auto’s uit het slijk te sleuren. Het volledige kasteel wordt verwarmd met slechts één 
open haard en er is maar één toilet. De sporen van de voormalige vakantie kinderkolonie zijn nog zichtbaar. Op de verdie-
ping van het kasteel staat het vol met kleine kinderbedjes. In dit decor startte de eerste editie van de Biënnale Hedendaagse 
Kunst. De start van een succesverhaal. 

Rudi Borré, succesvol zakenman en stichtend lid van Rotary Club Aalter, had plots het lumineuze idee om een Biënnale te 
organiseren en te focussen op hedendaagse Oost-Vlaamse beeldende kunst, met twee doelen: artistiek en sociaal. Kun-
stenaars samenbrengen in een tentoonstelling en hun kunstwerken te koop stellen ten voordele van een sociaal project. 

De eerste Biënnale vond plaats van 26 november tot en met 4 december 1983 in het kasteel van Poeke. Bekende kunste-
naars zoals Roger Raveel, Raoul de Keyzer, Antoon De Clerck en Octave Landuyt stelden hun werken tentoon op deze eerste 
editie. In het voorwoord van de catalogus van deze editie schrijft voorzitter Rudi Borré dat deze tentoonstelling om de twee 
jaar opnieuw zal plaatshebben; met een éénmalige gebeurtenis kan het gestelde doel immers niet bereikt worden. “Hope-
lijk wordt deze Biënnale de eerste in een lange reeks” schrijft Rudi profetisch.

Sinds de eerste editie ging de opbrengst van de verkoop van de werken naar de sociale werken van Rotary Club Aalter. Voor 
de eerste editie is er onder meer financiële steun verleend aan de Vzw Jeugdwerking Mindervaliden te Landegem voor de 
aankoop en verbouwing van een boerderij tot clublokaal voor gehandicapte scouts. 

In het voorwoord wordt ook Xavier Fonteyne, als bezielende spil en promotor van de eerste Biënnale bedankt. Uiteraard wa-
ren ook alle andere leden van de club betrokken bij deze eerste editie: naast Rudi en Xavier waren dit Willem Burssens, Johan 
Colpaert, Luc Covemaeker, Maurice Dauwe, Roger Dekeyser, Denis De Pauw, Paul De Sutter, Jozef Donck, Armand Duquenne, 
Georges Geens, Guido Geerebaert, Jean-Jacques Goeminne, Arnold Matthys, Ervé Matthys, Mark Pattyn, André Poppe, Wil-
liam Soenen, Piet Van Besien, Julien Van de Cotte, Eric Van den bussche, Marc Van den bussche en Jaak Van Passel. 

De eerste edities focusten volledig op de Oost-Vlaamse kunst, vandaar het embleem ‘OV’. Martin Baeyens was de ontwer-
per van het embleem. Samen met Herman Schepens zorgde hij voor de samenstelling van de catalogus. 

Het tijdperk van internet was nog ver weg. De oprichters hebben urenlang brieven geschreven op de zolder van Rudi om 
te proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Enkele leden van Rotary moesten op het kasteel blijven slapen tijdens de 
Biënnale, met het jachtgeweer in de aanslag. Enkel op deze manier kon de beveiliging gegarandeerd worden.

De eerste editie was meteen een overweldigend succes en het was dan ook duidelijk dat de 2e editie er moest komen.
De tweede Oostvlaamse Kunstbiënnale vond plaats van 4/10 tot 13/10/1985. In het voorwoord schrijft Guy Geerebaert, 
toenmalig voorzitter van Rotary Club Aalter, dat de Biënnale door kunstkenners meteen in de top tien gerangschikt werd en 
dat ze dus aan hun rotarische plichten te kort zouden geschoten zijn mochten deze artistiek hoogstaande manifestatie niet 
herhaald worden. Op deze editie stelden 43 Oost-Vlaamse beeldende kunstenaars tentoon. De opbrengst van de tweede 
editie ging integraal naar de steun van PKU patiënten (aangeboren stofwisselingsziekte). 

In de 3e editie die plaatsvond van 9/10 tot 18/10/1987, onder leiding van Armand Duquenne, werd de poliovaccinatie in de 
derde wereld gesteund. Op deze derde editie werden ook werken tentoongesteld van Cyr Frimout, sinds lang lid van Rotary 
Club Aalter. Wellicht is Cyr de kunstenaar die aan de meeste Biënnales heeft deelgenomen. Met de opbrengst van de vierde 
editie, onder leiding van Denis De Pauw, werd een fonds opgericht voor de preventie van weekendongevallen. De opbrengst 
van de 5e editie ging naar de aankoop van beademingstoestellen voor myopathie-patiënten. Jaak Van Passel, toenmalig 
voorzitter, schrijft in zijn voorwoord dat de talrijke aangekondigde groepsbezoeken die deskundig geleid worden bewijzen 
dat de belangstelling voor de Biënnale levendig is.
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Het hoofdthema van de 6e editie, onder voorzitterschap van Marc Van den bussche, was 180 voor 180. 180 kunstwerken 
voor de ongeveer 180 PKU patiënten van België. De European Society for Phenyl Keton Urie vond haar oorsprong immers 
in Aalter. 

Het kasteel van Poeke was in verval en moest dringend gerenoveerd worden. Voor de 7e en 8e editie moest uitgeweken 
worden naar het gemeentehuis van Aalter. Jean-Jacques Goeminne, onder wiens leiding de 7e editie plaatsvond, legde de 
nadruk op de steun voor de multiple sclerose liga Oost-Vlaanderen en schrijft in zijn voorwoord: “Daar waar de vroegere 
Biënnales steeds plaatsvonden in het kasteel van Poeke, gaat deze 7de editie thans door in het gemeentehuis van Aalter. Dit 
betekent een grote vernieuwing: het romantisch kader met zijn ietwat stoffig cachet wordt geruild voor de meer nuchtere 
ruimtes van een gloednieuw en clean gemeentehuis.” Rudi Borré, intussen zelf een bejubeld kunstenaar, heeft voor de eer-
ste keer zelf tentoongesteld op deze 7e editie. Ook de catalogus had vanaf de 7de editie een andere voorkant en embleem 
van de hand van Cyr Frimout.

Piet van Besien, voorzitter van Rotary Club Aalter 1997-1998, schrijft in zijn voorwoord voor de 8e editie dat het succes van 
de Biënnale enkel te danken is aan de unieke samenwerking tussen de leden van Rotary Club Aalter. Deze samenwerking 
heeft hij laten symboliseren in een schilderij van Cyr Frimout. Elk clublid bezit een stuk van dit schilderij. Enkel als de leden 
samenwerken vormen de stukken een prachtig kunstwerk. Voor de 8ste editie wordt het project dat ook ondersteund werd 
voor de eerste editie opnieuw gesteund: De Klaverhoeve. 

De opbrengst van de 9e editie, onder voorzitterschap van Guy De Neve en opnieuw in het prachtige roze neoclassicistische 
waterkasteel van Poeke, werd aangewend om een dagcentrum te helpen oprichten voor personen met een niet-aangebo-
ren hersenletsel.

In de jaren ’90 had de Biënnale een beschermcomité onder voorzitterschap van Jan De Crem, toenmalig burgemees-
ter van Aalter. Onder meer Jean-Luc Dehaene, toenmalig Eerste Minister, Luc Van den Brande, Minister-President van de 
Vlaamse Regering, Herman Balthazar, Gouverneur van Oost-Vlaanderen waren leden van dit comité. Ook Frans Boenders 
en Hugo Brutin, bekende kunstcritici, die nog steeds zorgdragen voor de selectie van de kunstenaars, waren lid van dit 
comité.

Voor de 10e editie, onder voorzitterschap van Paul Codron, werd de catalogus in een gouden kleedje gestopt, een prachtige 
cover met de kunstige letter 10. De opbrengst van deze editie ging naar het Lilianefonds, een fonds dat thuiswonende ge-
handicapte kinderen helpt in de ontwikkelingslanden.

Voor de 11e editie, geleid door Josef Meerschman, werden naast de 35 Vlaamse kunstenaars die geselecteerd werden door 
een comité van 3 kunstcritici, voor het eerst 6 andere kunstenaars uitgenodigd, een voorloper van de ‘vrienden van’: zeer 
gewaardeerde kunstenaars die in een afzonderlijke ruimte in het kasteel konden exposeren. De opbrengst van deze editie 
ging naar de Vzw ‘Vlamingen helpen Tsjernobykinderen.

Onder de stuwende kracht van Etienne Verhasselt vindt de 12e editie plaats. Het thema van deze editie van de Biënnale was 
water, water als het nieuwe goud. Een kostbare grondstof, levensnoodzakelijk maar ook levensbedreigend. Op dinsdag-
avond waren de 17 en 18 jarige dansers van de Koninklijke Balletschool Antwerpen te gast. Zij creëerden elk ter plaatse, 
gekleed in een ontwerp van een Vlaamse modeontwerper met naam, een eigen choreografie geïnspireerd door telkens 
een tentoongesteld kunstwerk. De opbrengst van de 12de editie ging naar het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent 
en opvanghuis Poverello Gent.
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Voor de 13e editie vermeldt Francis de Froidmont, toenmalig voorzitter, dat de Biënnale kans geeft aan jong talent. Verschil-
lende kunstenaars kennen het begin van hun carrière dankzij de Biënnale. Voor de eerste keer gaat de opbrengst naar Vzw 
‘De Toevlucht’ in Aalter.

Voor de 14e editie, met Robert Pieters in de voortrekkersrol, werd het team van kunstcritici versterkt door de jonge kunst-
historica Els Wuyts. De opbrengst van deze editie gaat naar enkele projecten in Aalter zoals de Toevlucht, maar ook Vzw 
Hartekamp en BuSOschool Binnenhof.

Op de 15e editie werd 30 jaar Rotary Club Aalter gevierd, onder voorzitterschap van Tom de Baets. Er werd voor een thema 
gekozen: het verwoordde beeld en het verbeelde woord. De opbrengst ging naar acties als de Toevlucht, Aqua Vitae en End 
Polio NOw. 

Voor de 16e editie was er een ere-genodigde: Delphine Boël, nu Prinses Delphine van Saksen Coburg. Deze naam trok heel 
wat geïnteresseerden naar de Biënnale en maakte ook van deze editie een groot succes. Didier Van den Berghe, toenmalig 
voorzitter, schrijft hierover in zijn voorwoord van de catalogus: Niettegenstaande de moeilijke tijden, willen we Delphine 
ten zeerste bedanken om hier aanwezig te zijn. Delphine is gekend voor het creëren van multi-media kunstwerken vol met 
kleur, textuur en humor. Tijdens deze editie werd het concept van ‘de vrienden van de Biënnale’ geïntroduceerd: lokale 
kunstenaars en vrienden van de leden van de Rotary Club Aalter die ook een plaats krijgen in de tentoonstelling. Ook in deze 
editie werden tal van projecten gesteund. Met de opbrengst werd een camionette aangekocht voor De Toevlucht.

Bij de 17e editie met Frits Guisson als stuwende motor was Luc Zeebroek, aka Kamagurka, de eregenodigde. Hij kreeg de 
voormalige kapel op de eerste verdieping volledig te zijner beschikking om zijn eigen universum aan de bezoekers te tonen, 
voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Kamakapel’. Hier ging de opbrengst voornamelijk naar ‘de Toevlucht’ in Aalter, een 
prachtig initiatief van Bart De Meyer, ‘Hartekamp’, ‘Tijdstap’ en ‘Faja Lobi’, een herbebossingsproject in Kongo.

In het voorwoord van de 18e editie dankt Lieven De Maertelaere kunstenaar Raf Vandewalle voor zijn enthousiasme bij de 
artistieke begeleiding van de prachtige Biënnale. Vzw ‘de Toevlucht’ met als hoofddoelstelling armoedebestrijding in en 
rond Aalter kreeg hier voornamelijk de steun.

En ook de 19e editie was een gigantisch succes, ditmaal onder voorzitterschap van Pieter Mortier die eveneens het zwaarst 
inzette op ‘de Toevlucht’.

We zijn ervan overtuigd dat ook de 20ste editie een fantastische topper gaat worden!

20x Biënnale was niet mogelijk zonder alle partners en sympathisanten en in het bijzonder: de gemeente Aalter, 
burgemeester Pieter De Crem, de mensen vermeld in bovenstaand artikel, alle leden van Rotary Club Aalter, alle 
deelnemende kunstenaars. Onze wensdroom is de volgende Biënnales met evenveel enthousiasme, gedrevenheid 
en in alle vriendschap verder te kunnen organiseren, steeds met de focus op onze sociale doelen.

De leden van Rotary Club Aalter 

Overzicht:

1ste editie 1983 Rudi Borré Vzw Jeugdwerking Mindervaliden te Landegem

2e editie 1985 Guy Geerebaert PKU patiënten

3e editie 1987 Armand Duquenne Polyovaccinatie in de derde wereld

4e editie 1989 Denis de Pauw Oprichting fonds voor de preventie van weekend ongevallen

5e editie 1991 Jaak Van Passel Aankoop van beademingstoestellen voor myopathie-patiënten

6e editie 1993 Marc Van den Bussche PKU patiënten

7e editie 1995 Jean-Jacques Goeminne MS Liga

8e editie 1997 Piet Van Besien Klaverhoeve, Nevele

9e editie 1999 Guy De Neve Oprichting dagcentrum voor personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel

10e editie 2001 Paul Codron Liliane Fonds

11e editie 2003 Jozef Meerschman Vzw Vlamingen helpen Tsjernobylkinderen

12e editie 2005 Etienne Verhasselt Poverello / Kinderrevalidatiecentrum UZ Gent

13e editie 2007 Francis de Froidmont Vzw De Toevlucht

14e editie 2009 Robert Pieters Vzw De Toevlucht, Vzw Hartekamp, Busoschool Binnenhof, 
Water for LIfe

15e editie 2011 Tom De Baets Vzw De Toevlucht, Aqua Vitae, End Polio Now

16e editie 2013 Didier Van den Berghe Vzw De Toevlucht, Vzw Hartekamp, Busoschool Binnenhof,…

17e editie 2015 Frits Guisson Vzw De Toevlucht, Vzw Hartekamp, FAija Lobi,..

18e editie 2017 Lieven De Maertelaere Vzw De Toevlucht, Vzw Ten Dries, Psy-Art, Vzw Feestvarken

19e editie 2019 Pieter Mortier Vzw De Toevlucht



GESELECTEERDE KUNSTENAARS
 AGNES VAN RANSBEECK 16
 ANDRÉ GOEZU 18
 ANNEKE LAUWAERT 20
 BILAL BAHIR 22
 CHRIS MEULEMANS 24
 CHRIS VANDERSCHAEGHE 26
 EDDY WALRAVE 28
 ERLEND VAN LANDEGHEM 30
 FRANCOIS BLOMMAERTS 32
 GIOVANNI WINNE 34
 GUY DE JAEGHER 36
 HERVÉ MARTIJN 38
 HUBERT MINNEBO 40
 JAN DE VLIEGHER 42
 JAN DESMARETS 44
 JELLE VAN HULLE 46
 JEROEN BEIRENS 48
 JOHAN CLARYSSE 50
 KARL MECHNIG 52
 KATTI BORRÉ 54
 LIEVEN DEMUNTER 56
 LINDE ERGO 58
 MARC DE CORTE 60

62 MARC GALLE
64 MARIANNE TURCK
66 MARJOLEIN LABEEÛ
68  MARK DEDRIE
70 NICO VAEREWIJCK
72 NIELS KETELERS
74 RENIERE & DEPLA
76 PETER DEPELCHIN
78 PETER LAGAST
80 PETER VERMANDERE
82 RAF VANDEWALLE
84 ROELAND KOTSCH
86 RUDI BORRÉ 
88 SAAR DE BUYSERE
90 SARAH VAN HOE
92 STEVEN PETERS CARABALLO
94 VEERLE ROOMS
96 WANNES VANWIJNSBERGHE
98 WERNER WATTY
100 WILLY VAN EECKHOUT
102 WINKE BESARD
104 YVES BEAUMONT
106 YVES VELTER
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AGNES
VAN RANSBEECK

Agnes Van Ransbeeck is beeldend kunstenaar. Ze studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Aalst en het gerenommeerde Abdij ter 
Kameren onder de leiding van beeldhouwer Felix Roulin. Haar werk is eenvoudig en poëtisch. Bronzen beelden en tekeningen van haar hand 
worden geëxposeerd in binnen- en buitenland.
Haar werk werd meermaals bekroond.

Website: 
www.agnesvanransbeeck.be 



1918

ANDRÉ
GOEZU

Kunstschilder – Graveur

Studies: 
De Koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen van 1956 tot 1963
Verblijft en werkt sinds 1968 in Parijs
Stichter van de Frans-Belgische etsergroep ‘ACID’
Gastprofessor van het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten van Antwerpen 
Gastprofessor aan de Ecole Nationale des Beaux-Arts te Parijs
+Laureaat van de “Driejaarlijkse Prijs voor Schilderkunst “ Provincie Antwerpen 

Website: 
www.andregoezu.com 
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ANNEKE
LAUWAERT

Meestal ontwikkel ik mijn beeldhouwwerken rondom een idee dat -zo mogelijk- in situ wordt opgebouwd.

De thema’s die ik hanteer kruisen zowel universele als intimistische wegen en zijn op directe of indirecte wijze gebonden aan de actualiteit.
Als kunstenaar hanteer ik evengoed de figuratieve als de abstracte beeldtaal .

Dit varieert naargelang het onderzoek dat verbonden is met het thema en de ruimte waar het werk plaats zal nemen.
Wat mij drijft is een absolute passie voor de verscheidenheid van materialen en de mogelijkheden die ze bieden.
Tot aan (of over) de grenzen onderzoek ik hun potentieel en verricht een waaier van handelingen die het idee uitvoerbaar maken.
Zo onderzoek ik de meer traditionele materialen als brons, gips, klei, cement, hout, maar ook de meer ongebruikelijke materies als rubber, 
neopreen, papier, aluminium.

Ook video komt aan de orde als een medium dat beweging introduceert in de van nature statische beeldhouwkunst.

Website: 
www.annekelauwaert.work
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BILAL
BAHIR

Studeerde in 2008 aan ‘The Institute of Fine Arts’ in Baghdad, beeldhouwwerk.

Bilal Bahir’s artistieke onderzoek is gefocust op de diversiteit van culturen in een uitgebreid chronologisch perspectief. Hij ontwikkelt een bio-
grafische en politieke dimensie om te eindigen met cycli van tekeningen en schetsen met een dromerig en poëtisch karakter. Het werpt de 
vraag op naar de staat van oorlog en het menselijk bestaan door de vele veranderingen in de Iraakse samenleving, of het nu culturele, politieke 
of economische veranderingen zijn.

Recente tentoonstellingen:
- Biënnale D’Art Contemporain De Mountados, GR
- Triënnale Brugge 2021: TraumA at DE Poortersloge, Bruges, BE
- ME, MYSELF AND I, Black Swan Gallery, Bruges, BE
- ARTONOV Festival, Museum of the National Bank of Belgium, Brussels, BE
- Rhythm of forgotten joy’ Kunstkomplex & Mennuni, Basel, CH
- Couple d’Artistes, Adorable ART + DESIGN, The Hague NL

Website: 
www.bilalbahir.com 
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CHRIS
MEULEMANS

Met een open blik verkent Chris Meulemans de menselijke drang om diens omgeving te manipuleren en te beheersen. Dat doet ze in schilderijen 
die, dankzij een raadselachtige combinatie van figuratieve elementen en abstracte technieken de kijker aantrekken en aansporen een eigen 
verhaal in het beeld te lezen.
 
In vroeger werk bestudeerde Meulemans al menselijke gedragingen, omgang met trauma’s en de genetische manipulatie van dieren. In haar 
recente schilderijen gaat ze hierop verder in de menselijke manipulatie van de natuur. De planten en bloemen die ze in beeld brengt, zijn een 
vehikel om de fragiliteit van de natuur te evoceren, maar ook van ons dagelijks leven, van de opgelegde structuren in een bijna wanhopige poging 
om de natuur te beheersen. Geprononceerde of fragmentarische rasterpatronen die regelmatig voorkomen in haar werk, vormen een discrete 
verwijzing naar de wetenschap, naar de menselijke gewoonte om alles een hokje te geven, te bestuderen en bijgevolg te controleren.
 
Ze speelt met lagen en vormen: de troebele grens tussen voor- en achtergrond, en de variërende mate van abstractie zorgen voor een bevreem-
dend gevoel. De werken geven geen rustige zekerheid; ze stellen vragen. De persoonlijke kwetsbaarheid van de kunstenaar speelt hierbij een rol. 
Ze schrikt er niet voor terug om veel van zichzelf en haar eigen emoties in het werk op te laden.
 
De gevonden titels die Meulemans op een intuïtieve manier met haar beelden verbindt, zetten de kijker verder op het verkeerde been. In hun 
absurditeit hebben ze iets grappigs, maar ook verontrustends: de context die de combinatie van titel en beeld schept is oncomfortabel. Achter 
de verflagen opent haar visueel-poëtische werk een deur voor de verbeelding. Elk schilderij is de start van een zin, de aanzet van een verhaal dat 
de toeschouwer naar eigen goeddunken kan schrijven.
tekst door Tamara Beheydt

Website: 
www.chrismeulemans.be 



2726

CHRIS
VANDERSCHAEGHE

Leeft en werkt in Oostende

Studies: 
Schilderen, decoratieve en speciale technieken te Oostende.
Schilderen en keramiek Stedelijke academie te Oostende.
 
Tentoonstellingen: 
2020 Groepstentoonstelling, ART-OBJECTS, Kortrijk.
 Groepstentoonstelling, “Slighty out of focus”, met Hans Defer, Matthieu Lobelle, Lier.
 Groepstentoonstelling, Rosalux-The Berlin based art space, Berlijn.
 Groepstentoonstelling, “This is Belgian”, Galerie DESSERS, Hasselt.
2019 Solotentoonstelling, CC de Brouckere, Torhout.
       Groepstentoonstelling,”Try and Figure this One out”,
         CAS, Oostende.
         Groepstentoonstelling, ARTURE#11, Herzele.
         Groepstentoonstelling, STart pARTy, Kruisruimte, Eindhoven (NL).
         Groepstentoonstelling, PORTRAITS, Galerie du Comble, Virton.
         Groepstentoonstelling, Biënnale Hedendaagse Kunst Rc Aalter, Aalter.

Website: 
www.chrisvanderschaeghe.com 
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EDDY
WALRAVE

Studies:
1972-1976 Westhoekacamedie, Koksijde: beeldhouwkunst
1975-1978 Hoger Sint-Lucasinstituut, Gent: beeldhouwkunst

Werken in musea of in andere openbare instellingen:
- Belgische staat Provincie West-Vlaanderen,
- Gemeente De Panne, Gemeente Koksijde, Stad Maaseik
- St.-Augustinis hospitaal Veurne, St.-Norbertus hospitaal Duffel, Fundacion Delgado Barichara Colombia, Centro Cultural Peruano Norte Ame-
ricano Lima Peru
- Kannada University Hampi India.
- Seolbong Scupture Park,Ichon City, Korea
- Sint Bernardus rust-en verzorgingstehuis De Panne, Gemeente Koekelare, OCMW Hooglede
- Gemeente Hamme, B.A.S.F. Antwerpen, Stad Blankenberge, P.C Bethanie Zoersel, Universitaire Instellingen Antwerpen, Prefectural Museum 
- Seki-City Gifu Japan,Vrijzinnig Centrum
- De Fakkel Bredene
- Sint-Martinus Kerk Dilsen-Stokkem
- MaxPlanck Instituut Halle ad Saale Duitsland
- Unique boutique resort&residences Koh Samui Thailand 
  
Onderscheidingen en prijzen:
1978 Nationale Beeldhouwwedstrijd August Vermeylen, Oostende: vermelding
1979 Godecharleprijs-beeldhouwkunst, Brussel: laureaat
1980 Nationale Beeldhouwwedstrijd August Vermeylen, Oostende: vermelding
1984 Nationale Beeldhouwwedstrijd August Vermeylen, Oostende: vermelding
1987 Marc Mackenprijs, Antwerpen: selectie
1996 Internationale wedstrijd voor beeldhouwkunst Barichara Colombia: 2de prijs
1997 Internationale wedstrijd voor beeldhouwkunst Montevideo Uruguay: prijs voor de beeldhouwers

Website: www.eddywalrave.be 
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ERLEND
VAN LANDEGHEM

Erlend Van Landeghem  studeerde schilderkunst in het KASK, Gent.

Hij woont en werkt in Ronse, België. Sinds het midden van de jaren ’80 werkt hij aan de uitbouw van een oeuvre dat bestaat uit beelden, installa-
ties, tekeningen en schilderijen.

In zijn werk haakt traditie in op geschiedenis, en dat levert een eigen wereld op.

De kunstenaar fragmenteert, combineert en experimenteert: papier, polyester, grafiet, gouache, reliëfverf en silicone. Hij ontdekt en neemt ons 
mee naar een wereld waar volumes en kleuren, scherven en scheuren elkaar kruisen.

Zijn twee- en driedimensionaal werk zijn aan elkaar verwant.

Niet alleen thematisch: beelden worden beschilderd als doek of papier, en het twee-dimensionaal werk krijgt door de assemblage van lagen en 
materialen nagenoeg een derde dimensie.

Website: 
www.erlendvanlandeghem.be 



3332

FRANCOIS
BLOMMAERTS

Ik ben 65 jaar en reeds gans mijn leven beeldend kunstenaar, gepassioneerd door de natuur en de mens die zijn plaats hierin zoekt. 
Lang geleden heb ik de Academie voor Beeldende Kunsten in Antwerpen voltooid, alsook aldaar het Hoger Instituut.
Schilderen en beelden creëren in brons, ijzer of hout zijn mijn expressiewegen. 

Een lijst van expo’s zou te lang en te saai zijn. Op mijn website vindt u hierover meer details.

Website: 
www.blom-art.com 
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GIOVANNI
WINNE

De om beleving vragende marines van Giovanni Winne ogen zowel somber als fris. 
Plaatsen om te vertoeven, de kracht én de rust van de zee te ervaren, en tot rust te komen... 
Het donkerste zwart, magisch blauw en diep rood wisselen elkaar af.

Website: 
www.giovanniwinne.com 
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GUY
DE JAEGHER

MET MONIKKENGEDULD…

De West-Vlaming De Jaegher is een realist in hart en nieren, een fijnschilder pur sang.
Autodidact voor wat de fijnschilderkunst betreft, die volgens hem op technisch vlak één van de moeilijkste kunstschildervormen is.
Met een nauwkeurige werkwijze en in uiterste concentratie, worden de onderwerpen op het vooraf geprepareerde en zeer fijn geschuurd 
paneel of linnen doek heel secuur opgebouwd.
Erfdeel, evolutie en eigentijdse interpretatie monden echter uit in een eigen stijl en éénheid.
Laag voor laag worden elementen geaccentueerd. Sommige delen worden verdiept, andere opgehaald met withogingen en meerdere malen 
bestreken met fijne glacis, waarbij bepaalde lichten een extra accent en schittering krijgen.
In zijn geval is er slechts sprake van een vrij beperkte productie want in een dergelijk fijn afgewerkt olieverfschilderij gaat er heel wat tijd, aan-
dacht en… monikkengeduld zitten.

“De Jaegher bekwaamde zich jarenlang in het Stilleven; zijn werk behoort inmiddels tot de top”
FRANS BOENDERS

“De stillevens evoceren de vergankelijkheid, de schoonheid, de geladenheid van de voorwerpen.
Beeldt de schilderkunst voorwerpen af zoals ze eruitzien? Geeft een schilderij een subjectieve indruk of de werkelijkheid weer?
Een subjectieve indruk.
Het antwoord komt niet van een verdwaasde journalist, maar van Plato. Combineer de wijsheid van de oude Griek met de doordenker van de 
Beatle en je kijkt met heel andere ogen naar een ‘hyperrealistisch’ geschilderd wijnglas, of hoe een schilder als Guy De Jaegher dat kan oproe-
pen met een paar streepjes witte verf op een donkere achtergrond”.
DIRK MARTENS - De Standaard – Het Nieuwsblad - 07/04/2010

Website: 
www.guydejaegher.be 
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HERVÉ
MARTIJN

In elk schilderij wordt het gelaat verstopt of het aangezicht afgewend van een eventueel oordeel van de aanschouwer... Een gevoel van schaamte 
overheerst de zichtbare realiteit van de geportretteerden. Alsof de buitenwereld enkel de sporen kan vaststellen van een gefragiliseerde wer-
kelijkheid. Een subtiel emotioneel beladen schilderkunst.

Fragment uit een tekst van Sven Vanderstichelen (uit het boek Ounce )

Website: 
www.hervemartijn.com 
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HUBERT
MINNEBO

Als men dan eindelijk de juiste toonhoogte heeft gevonden of de juiste intensiteit ontwikkeld heeft dan merkt men dat de juwelen niet alleen een 
schitterende esthetisch pronkstuk zijn, maar leest men de gebaren af en wordt het schijnbaar kille een warme vloed.
Uit ‘Gedachten groeien zoals planten of monumenten’

Hugo Brutin - 1985

Website: 
www.minnebo.be 
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JAN
DE VLIEGHER

Jan De Vliegher brengt levenslust via kleur. Een weldaad voor het oog. Zeer virtuoos geschilderd. Uit de ‘losse’ schouder schilderen geeft nog 
veel meer vrijheid dan uit de losse pols. Het is een hommage aan de schilderkunst zelf. Daarenboven is het een postmoderne verzoening tussen 
de door de modernisten als onverenigbaar gewaande tegenstelling tussen abstract en figuratief. Proef op de som is dat men een De Vliegher 
ook op zijn kop of vanuit de zijkant kan bekijken. Men zou er een vliegwiel kunnen van maken, bv. een ‘spin painting’ à la Damien Hirst, één en al 
picturale pracht.

Website: 
www.jandevliegher.be 
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Jan Desmarets bracht z’n jeugd door in Wervik. Hij studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent.
Desmarets is een rebel in hart en nieren maar dan in positieve zin. Zijn uitbundigheid en oprechtheid geven hem de kracht en de vitaliteit die ook 
in zijn sculpturen te vinden is. De beelden van Jan Desmarets leven. Zelfs een staande hond beweegt. Jan is in staat om de bewegingen in brons 
op een zeer eigen wijze vast te leggen.

De vormen van mensen en dieren die hij vereeuwigt, worden gereduceerd tot de essentie. Hij bereikt deze oervormen door details niet uit te 
werken, zelfs delen van het beeld helemaal weg te laten en zich op de hoofdzaken van de vorm te concentreren. Het resultaat is een snapshot in 
brons, een gestolde beweging.

Door het uitgepuurde steunpunt, lijken zijn beelden te zweven. Alle overbodige details vallen weg, waardoor zijn figuren met een boeiende kracht 
en een vloeiende beweging hun ruimte innemen

Website: 
www.jandesmarets.com

JAN
DESMARETS
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Is een conceptuele kunstenaar die werkt met fotografie, film, mixed media, verzamelingen, objecten en installaties. 

In zijn werk staat storytelling en concept steeds centraal, gecombineerd met surrealisme, fantasie en humor, waarbij hij heel vaak vragen open 
laat: Wat is realiteit of geloof? Hoe maakbaar is realiteit? Hoe zien we de waarheid als individu? …

JELLE
VAN HULLE
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Creativiteit en inventiviteit zijn een evolutieve constante in wat de Brugse designer Jeroen Beirens bedenkt en realiseert. Zij zijn dat tevens in 
hoge mate in de belangrijke stap die hij recentelijk heeft ondernomen en waarmee u hier geconfronteerd wordt.
 
Het ruimtelijke aspect van wat met design en architectuur, met technisch tekenen en met structuren van hout en staal te maken heeft wordt 
thans met tweedimensionale beeldtaal uitgebreid, verrijkt en aldus op een hoger peil getild. Hijzelf omschrijft die plastische, ietwat bevreem-
dende en boeiend originele onderneming als een wisselwerking tussen digitaal en artisanaal. Als een spontane en toch fundamentele evolutie 
in zijn behoefte om vorm te geven aan wat deel uitmaakt van zijn persoonlijke betrachtingen en aan wat de kunstgeschiedenis hem heeft inge-
fluisterd.

Zo is hij een eerder verrassende hedendaagse exponent geworden van wat destijds avant-garde was en wat nog steeds nazindert in de serieuze 
beeldtaal van vandaag, in wat de reflectie is en de nabloei van abstractie en van suprematisme, van kubisme en architecturaal uitpuren in een 
beredeneerd sublimeren. Vorm en gedachte zijn aldus een enkel aantrekkelijk elan geworden, een intrigerend goochelen met verhoudingen en 
spanningen, met ritme en structuren, maar ook naar mijn gevoel, met wat wij als poëzie pure zouden kunnen omschrijven.
 
Hugo Brutin (a.i.c.a.)

Website:
www.jeroenbeirens.com 

JEROEN
BEIRENS
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Johan Clarysse woont en werkt te Brugge, hij maakt schilderijen, tekeningen en collages. Vooraleer hij schilderkunst ging volgen in SASK te 
Leuven en te Brugge, studeerde hij filosofie aan de KUL.

Vanaf 2000 volgen diverse tentoonstellingen in galeries en musea in binnen- en buitenland, oa Parijs, Brussel, Keulen, Amsterdam, Peking en 
New York, Antwerpen, Watou. Zijn werk bevindt zich in talrijke collecties, onder andere de collectie van de Nationale Loterij, de Belgische Staat, 
de Provincie West-Vlaanderen, Museum dr. Guislain te Gent, Museum Deinze en Leiestreek, Broelmuseum te Kortrijk, Universiteit Antwerpen, 
Fundacion Knecht-Drenth Spanje, Modern Chinese Art Foundation Peking, Hogeschool Ipsoc, Odissee Hogeschool, Vlaamse Gemeenschaps-
commissie... 

Na een eerste monografie bij uitgeverij Ludion, verscheen een paar jaar terug een tweede monografie over z’n werk ‘Walden & other suspicions’ 
bij MER Paper Kunsthalle. 

Zijn werk is opgenomen in diverse tentoonstellingscatalogi. Artikels/recensies over zijn werk verschenen onder andere in kranten als De Stan-
daard, De Tijd, De Morgen, Krant van West-Vlaanderen en in culturele magazines zoals Ons Erfdeel, Sepentrion, Openbaar Kunstbezit in Vlaan-
deren, H-art, Kunstmagazine, The Art Couch, Collect, Kunst en Cultuur enz.

Website: 
www.johan-clarysse.be 

JOHAN
CLARYSSE
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Woont en werkt in Aalst

2018  Faces (PAK i.s.m. Guislain museum) Beernem - Behind closed doors (PAK Gistel) Between earth and heaven II (PAK) - Kastelen kun-
stroute Zottegem (CAS Zottegem)

2016 Drawing Rooms (PAK) - Karl Mechnig & Paul de Reus I presume (Utrecht) DAK 2015  Spiegel im Spiegel (Beernem PAK in samenwerking 
met Guislain museum) 2014  De dweil als alibi (CC De Spil/Roeselare) - Erscheinung (PAK/Gistel)

2013   Het Witte Huis (Roeselare) - “Het paradijs - le paradis – the paradise” (deel 2) – Galerie S & H De Buck The Big Draw – Galerie S & H De 
Buck - Exchange (Brass/Brussel)

2012   “Bewogen beeld”: Galerie S & H De Buck - “Het Paradijs – le paradis – the paradise” (deel 1) / Galerie S & H de buck Salon Blanc (Oostende)
2011   “La part des anges”: Villa de Olmen (Wieze) – curatoren Reniere & Depla
2010  “Miniaturen”: Museum 1302 (Kortrijk) - “ Tell me a story”: Le coin c gallery (Knokke)
2009  “Stories”: Galerie S & H De Buck - “Zonder Grenzen”: CC Hasselt - “The Border” / Gigacase Gent Galerie S & H De Buck 2008 Modern Art 

Foundation Bejing (Bejing – China) - Galerie Denise Van De Velde (Aalst)
 Belgische ambassade Bejing – China - “Miniaturen” CC Hasselt - Lineart Gent: Galerie S & H De Buck 
 2007 Boekentoren Gent - Kasteel Coloma (i.s.m. Denise Van De Velde) - Lineart Gent: Galerie S & H De Buck
2006  NV Zebrastraat (Gent) - “Gewonnen land / verdronken land “: Galerie S & H De Buck - Aula Rijksuniversiteit Gent 
 2003 MSK Gent
1993  Museum Oud Hospitaal (Aalst)

Publicaties:
“Contemporary art in Belgium 2007” door Bart De Baere en Henri Bounameaux “Gras dat verder groeit “ met gedichten van Jozef Deleu - 
(H)art nr 5
“Merci Marie Petronelle” door Pascale Geulleaume - The Border 2009 Tussen hamer en aambeeld - (H)art Oktober 2012
Het paradijs – Le paradis – The paradise - 80 Atelierbeelden door Didier Verriest
Erscheinung (H)art, november 2014 - Between earth and heaven (a tribute to Willy Van Den Bussche) Stichting kunstboek . PAK Spiegel im spie-
gel . (over de grenzen van de psychiatrie) PAK - Faces . (PAK)
TEKENINGEN Karl Mechnig: uitgeverij Matador n.a.v. Behind Closed Doors (PAK)

Website: 
www.karlmechnig.be 

KARL
MECHNIG
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Ik noem mezelf graag een ‘wereldburger’. Ik reis veel en ik heb vele jaren in het buitenland gewoond, ik heb schoonheid gezien maar ook lelijk-
heid. Net als vele anderen ben ik altijd op zoek naar ‘het perfecte plaatje’. Maar wat is dat nu precies ‘het perfecte plaatje’? 

Ik heb het gehad met ansichtkaartachtige uitzichten met blauwe luchten en mooie stadsgezichten, en ik richt me nu op onvolkomenheden. De 
niet zo mooie wereld, de niet zo perfecte modellen, en de donkere luchten of het weer dat iedereen mijdt, worden mijn hoofdonderwerpen. Ik 
zoek naar alles wat opvalt, niet door zijn schoonheid, en probeer het om te vormen tot iets dat in het oog springt. Ik ben pas blij als mensen de 
perfecte imperfectie waar ik in mijn werk de nadruk op leg, ook echt mooi vinden.

Ik gebruik allerlei technieken die een schilder zou gebruiken, mijn doel is om schoonheid te brengen, niet de werkelijkheid. Mijn werk is kunst.

Website: 
www.kattiborre.com 

KATTI
BORRÉ
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Lieven Demunter is beeldend kunstenaar en werkt voornamelijk in keramiek en brons. Voor Lieven Demunter zijn beelden iconen op een innerlij-
ke zoektocht, stille getuigen van een voortdurende bevraging van zichzelf en de wereld om hem heen. En anders dan het denken dat verdeelt en 
heerst, dat identificeert en etiketten kleeft, gaat de creativiteit van Lieven Demunter voor de chaotische complexiteit van het leven als een groter 
geheel waarin de scherpe begrenzingen vervloeien, waar mensen zich tonen van een dierlijke kant en dieren zich verbaasde mensen weten. Een 
hoofs paard dat elegant naar de hemel reikt, vogels voor wie vliegen een weemoedig verhaal van vroeger is… het kan allemaal en het wordt er 
alleen maar échter en werkelijker op. Anders dan cynisme dat een liefdeloze onthouding is, getuigt het ook technisch bijzonder sterke werk van 
Lieven Demunter van een liefdevolle omhelzing van alles wat is.

Website: 
www.lievendemunter.be 

LIEVEN
DEMUNTER
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Linde Ergo studeerde beeldhouwkunst aan de Academie van Ukkel en behaalde haar hogere graad aan de Academie voor Beeldende Kunst in 
Gent. In 1992 verhuisde ze naar New York waar ze 7 jaar lang woonde en studeerde in het Sculpture Center. Daar kwam de maturiteit van de 
handeling en de beheersing van de materie tot volle ontplooiing. Het was dan ook in Manhattan dat ze voor het eerst tentoonstelde. Nu woont en 
werkt ze al enkele jaren terug in België, in De Haan aan Zee.

Haar beelden spreken een universele taal. Ze tonen ons menselijke emoties die schuilgaan in het diepste van ons. Haar gestalten inspireren en 
nodigen uit tot stilte. Het levend model is voor Linde een onuitputtelijke bron van inspiratie en de aanzet tot creëren. Ze kneedt met volle over-
gave en een onwaarschijnlijke finesse haar klei tot frêle, broze of gepassioneerde figuren. Als ze eenmaal hun typerende fijnzinnige uitstraling 
hebben, zijn ze klaar om in brons vereeuwigd te worden.

Hoewel de sculpturen van Linde Ergo vernieuwend en hedendaags zijn, vinden ze hun basis in de klassieke beeldhouwkunst. Linde weet hoe een 
eeuwenoude traditie te vertalen naar de gevoelswereld van nu. Haar juist aanvoelen van houdingen en contouren bepaalt mede haar directe 
expressie. Hierbij vertelt zij iets over mensen en het is dat eenvoudige verhaal dat aanspreekt en ons blijvend boeit.

Website: 
www.ergo-art.be

LINDE
ERGO
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Mijn eerste creaties dateren van rond mijn 5e verjaardag. Geen idee waar ze vandaan kwamen. Het leek wel of het er altijd al geweest was. TV 
kijken heeft me nooit geboeid, tekenen, schilderen, boetseren des te meer. Ik behaalde mijn Meestergraad in de Beeldende Kunsten aan Sint 
Lucas Gent (1997) en werk sindsdien als fulltime kunstenaar. Samen met mijn echtgenote run ik intussen ook reeds 20 jaar 2 galerijen in Gent en 
Nieuwpoort. Het raakt me diep te zien hoeveel mensen bewogen worden door mijn beelden; stukken die ik eigenlijk gewoon voor mezelf maak 
“omdat het er uit moet”... Uiteraard ben ik mijn klanten en verzamelaars bijzonder dankbaar omdat ze me de kans geven dit leven te leven.

Website: 
www.marcdecorte.be 

MARC
DE CORTE
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Marc Galle volgde opleidingen schilderkunst, grafiek en keramiek in de Zottegemse kunstacademie en in het Gentse Sint Lucas. Hij legde zich na 
2000 nagenoeg uitsluitend op de schilderkunst toe. 

In 2012 won Marc een door de stad Oostende uitgeschreven wedstrijd beeldende kunsten. Sindsdien stelde hij regelmatig tentoon, zowel in 
binnen- als in buitenland, en won diverse prijzen (Grote Prijs schilderkunst stad Oostende, ID Zottegem, Grote Prijs Piet Staut schilderkunst - 
Beveren 2017, Getijdingen Koksijde, Prijs schilderkunst van het Vermeylenfonds).

In 2015 debuteerde Marc ook als dichter met zijn bundel Dichter aan Zee.

Website: 
www.marcgalle.be 

MARC
GALLE
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Marianne Turck is geboeid door omgangsvormen in diverse ontmoetingen en hoe deze worden vertaald naar lichaamstaal in de tijd en ruimte 
van vandaag. Haar werk gaat over vormgeving en ritme in lijnen. Dit kan men overal in de werkelijkheid terugvinden. Zowel in het menselijk 
lichaam als in de omgeving. In de belijning zit de identiteit.

In haar fotografisch werk maakt zij onderscheid tussen belijning in de figuratie en belijning in de omgeving. Ook de tekeningen die eerder een 
voorstudie zijn of een teruggrijpen naar het punt of de lijn, passen binnen dit concept.

Al op zeer jonge leeftijd schreef Marianne korte teksten en is ze gefascineerd door het woord. Ze houdt van de beweging van het schrijven. 
Schrijven is het ombuigen van een lijn naar woorden, naar betekenis.

Het oeuvre van Marianne Turck kan worden onderverdeeld in verschillende projecten waarbinnen zij zich steeds verder in het onderwerp ver-
diept.

Werk van Marianne Turck vinden we terug in talrijke privécollecties en in verzamelingen van onder andere de gemeente Aalter en de galerij van 
het portohuis ‘Porto Cruz’ in Portugal.

Sinds enkele jaren werkt zij ook succesvol samen met Galerij Horus. (Latem, Knokke en Laren/Nl).

Website: 
www.marianneturck.be 

MARIANNE
TURCK
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Onderzoek naar identiteit via nostalgische beelden en handelingen

Website: 
www.marjoleinlabeeu.be

MARJOLEIN
LABEEÛ
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Mark Dedrie is internationaal actief. Zijn sculpturen worden onder andere verkocht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en het Mid-
den-Oosten. Hij exposeerde al op verschillende uitzonderlijke locaties zoals de Koninklijke Botanische Tuinen in Londen en het Weltvogelpark 
in Duitsland.

Mark werd ook al tweemaal geselecteerd voor de Amerikaanse museumshow Art and the Animal (in 2018 in Florida en in 2019 in Texas) en stelde 
in 2019 voor het eerst tentoon op Birds in Art, een museum- expositie die sinds 1976 elk jaar wordt georganiseerd in het Woodson Art Museum in 
Wausau. Deze expo toont enkel de beste hedendaagse artistieke interpretaties van vogels. Het beeld dat geselecteerd werd, de ‘Zwaardkolibrie’, 
kreeg trouwens een definitieve plek in de vaste collectie van het museum. Het comité selecteerde in 2020 opnieuw een beeld van Mark, ‘Let’s 
dance’, twee sierlijk dansende vogels. Als onderdeel van de gerenommeerde museumshow is het sculptuur deze zomer (11 juni – 14 augustus) te 
zien in het Wendell Gilley Museum in Maine. Daarna verhuist het naar het Stamford Museum & Nature Center.

Website: 
www.dedriemark.be 

MARK
DEDRIE
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De schilderijen van Nico Vaerewijck zijn gebaseerd op zelf genomen foto’s of film stills. Hij verzamelt, selecteert en bewerkt de beelden alvorens 
ze vast te leggen op het doek. Dit proces resulteert steevast in werken die enerzijds figuratief zijn, anderzijds brengt Nico met zijn typerende 
suggestieve schildertoets abstractie in de werken. 

Met beelden en hun pasteuze schilderkunstige présence, wilt hij de vraag tevens stellen wat schilderkunst zou kunnen zijn. 

Nico zoekt naar een methode om meer en meer te weten te komen, te ontdekken, te exploreren. Hoe schilderkunst een filter kan zijn en hoe je, 
zonder afbreuk te doen aan het fotografische verhaal, de realiteit van het beeld transformeert naar een abstracter geheel. Al deze transforma-
ties (filmstill-bewerking-doek) zitten verweven in dat ene doek.

De schilderijen hebben door deze manier van werken niets digitaal of fotografisch meer, al wordt de toeschouwer uitgedaagd hiernaar te blijven 
zoeken.

Het oeuvre volgt telkens consequent een maatschappijkritische tendens. Het onder de loep nemen van censuur, ondemocratische systemen 
en uitbuiting, zijn onderwerpen die regelmatig terugkeren. Onderwerpen welke op gegeven momenten ontdaan zijn van details of verhalende 
eigenschappen, echter is er wel en samenhorigheid, mede ontstaan door het kleurenpalet, maar los daarvan toch is er ook anonimiteit van elk 
schilderij op zich.

Website: 
www.nicovaerewijck.com 

NICO
VAEREWIJCK
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Aan de hand van fundamenteel geometrisch minimalisme bouw ik verhoudingen op die ritmisch, doch sensibel zijn. Berekend toeval, gestruc-
tureerde chaos. Tevens heeft mijn werk telkens een begin- en een eindpunt, en breek ik grenzen tussen verschillende artistieke vertakkingen.
Muziek voor Ogen

Website: 
www.nielsketelers.be 

NIELS
KETELERS
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Reniere & Depla zijn beeldende kunstenaars. Zij leven en werken samen.

Hun aandacht gaat hoofdzakelijk naar een projectmatig schilderkundig onderzoek,waarbij de buitenwereld als projectiescherm functioneert 
van de binnenwereld.

“Reniere & Depla bieden geen persoonlijke herinneringen; veeleer een ontluisterende inkijk op de werking van het geheugen,op de grilligheid 
van haar werking. Eigenlijk gaat het niet over die ander, over de schoonheid van de herinnnering,maar toch ziet het er zo uit.” (Eleen Deprez)

“Zo ordenen zij hun wereld in scheve kadreringen waarin voorwerpen gestreeld worden door het licht; in de gesloten, aangevreten ruimtes die 
worden opgeroepen door hun schilderijen, zouden toeschouwers echter ook de wankele en onvaste wereld kunnen herkennen die ze zich vaag 
herinneren uit hun kindertijd, toen de dingen nog geen naam of vaste vorm hadden, of uit de wereld van hun dromen, waarin die onvaste wereld 
onbelemmerd doorgaat met bestaan.” (Hans Theys)

Website: 
www.reniere-depla.be 

RENIERE & DEPLA
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Peter Depelchin schept een nieuwe realiteit die een symbiose is van kunstgeschiedenis en actualiteit. Peter brengt zo een universele, quasi 
visionaire beeldtaal tot stand die steelt uit het verleden en reflecteert op het heden.

Peter Depelchin is erg actief op de internationale kunstscène. Hij had intussen verscheidene artistieke residenties: in Nederland (Stichting IK, 
Vlissingen, 2008-2009), in Italië (de Academia Belgica, Rome, 2014-2015) en in de Verenigde Staten (Residency Unlimited, New York City, 2016). 
Elk van deze residenties leidde tot exposities. Zowel in Nederland (Neugebau, Pieter Janszoon Saenredam project, Gegoten Lood), in Rome 
(Fondazione MAXXI, Academia Belgica) als in New York (Incube Arts, Offspace, Arts on Site, Outside in, Brilliant Champions Gallery) realiseerde 
Depelchin succesvolle tentoonstellingen en venues. Peter exposeerde ook in eigen land (Kasteel van Gaasbeek, Kasteel van Beauvoorde, CC 
Bornem, CC Koksijde, CC Brugge, CC Torhout, CC Middelkerke, CC Harelbeke, CC Roeselare, La Vallée Brussel) en in het Verenigd Koninkrijk 
(Young Masters, Londen). Hij werd o.a. geselecteerd als laureaat voor de kunstwedstrijd Input/Output (2007, Brugge) en t.g.v. de prestigieuze 
Belgische kunstwedstrijd Grote Prijs Ernest Albert die de Belgische hedendaagse tekenkunst onder beschouwing nam (2016, Mechelen). Tij-
dens zijn carrière werkte hij al samen met verscheidene galeries en non- profits, waaronder Galerie Jan Colle (Gent), S&H De Buck (Gent), Stijn 
Coppejans (Antwerpen), Light Cube Gallery (Ronse), Nathalia Tsala (Brussel), PAK (Gistel), Briljant Champions Gallery (New York), Shin Gallery 
(New York), Banana Split (Rome), Seen (Antwerpen) en sinds anderhalf jaar werkt hij samen met Husk Gallery (Brussel). Zijn werk bevindt zich in 
verscheidene publieke collecties en privé-collecties.

Website: 
www.peterdepelchin.org 

PETER
DEPELCHIN
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Afgestudeerd als master aan het atelier schilderkunst St-Lucas school of arts, 1995

Atelier: de Tank (Burg 4, Brugge)

Diverse tentoonstellingen in Kunst-Zicht (Gent), galerie Dapostrof (Meigem), galerie Declercq (Knokke), CC scharpoord (Knokke), Be Part 
(AIR-Wargem), Kunst in Huis (Antwerpen, Gent en Knokke), atelier José Vermeersch (Lendelede), Croxhapox (Gent), (pre-)triënnale (Brugge), 
cultuurcentrum Kortrijk (Playtime), CAS (0ostende), LOSSfestival (Zottegem), second room (Gent),...

Website: 
www.peterlagast.be 

PETER
LAGAST
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PETER
VERMANDERE

“Het woord ‘inspiratie’ verwijst letterlijk naar datgene wat je zuurstof en adem geeft. Ik heb een bibliotheek vol boeken en materialen en ben een 
verzamelaar van verzamelingen. Maar inspiratie kun je niet dwingen. Dat kan een boek zijn, een fossiel, een steen, muziek, een schets... Ik geloof 
in serendipiteit: je concentreert je op je werk maar je staat open voor het onverwachte. De Poolse schrijver Witold Gombrowicz gebruikt in zijn 
dagboeken het woord ‘scheppingsvonk’ als hij het heeft over creativiteit: alles gebeurt terzelfder tijd. Dat herken ik wel.”

Website:
www.petervermandere.com 
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RAF
VANDEWALLE

Studeerde aan het Hoger Instituut Sint-Lucas in Gent.

Uit mijn notitieboek ‘citaten en tekstfragmenten’ over beeldende kunst. Omdat ik alles vrij geïnterpreteerd heb worden de auteurs niet vermeld.

“Veelal staren we ons blind op de voorstelling en beroemde namen. Sommigen vinden een geniale schets van een lelijke vrouw lelijk tot je hen 
erbij vertelt dat hij van Rembrandt is.”

“Hij die alleen het alledaagse ziet beweegt zich op een lager vlak. Hierin ligt precies de maatschappelijke betekenis van kunst: ons verlossen uit 
de omknellende begrenzing van het alledaagse”

“De kunstenaar is iemand die schoonheid vangt en ze zo etaleert dat we ze in ons opnemen”

“Beoordelen van Abstracte Kunst is moeilijk omdat men geen steun vindt bij een afbeelding van de zichtbare werkelijkheid”

“Stijl is het antwoord op alles. Een nieuwe manier om een saaie of gevaarlijke dag te benaderen. Een saai ding doen met stijl heeft de voorkeur 
boven een gevaarlijk ding doen zonder stijl. Er zijn er niet veel die stijl hebben. Stijl is een verschil, een manier van doen, een manier van zijn.”
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ROELAND
KOTSCH

Ik studeerde rechten, maar daarna ben ik geleidelijk de weg van de beeldende kunsten opgegaan. In de jaren tachtig volgde ik tekenen, schil-
deren en grafische kunst aan de Stedelijke Academie van Leuven. Een Master-diploma Beeldende Kunst behaalde ik in 2000 aan het St-Lucas 
instituut in Gent en aan de PXL-MAD te Hasselt, waar ik daarna zelf les gaf van 2001 tot 2018. Ik was ook gastdocent aan de Academie van Beel-
dende Kunsten in Kokola, Finland. Sinds mijn pensionering in 2018 geef ik mijn artistiek werk een nieuw elan.

Website: 
www.kotsch.be 
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RUDI
BORRE

Succesvol zakenman en verdienstelijk artiest.

De gemene deler die dit mogelijk maakt is gedrevenheid, de moed om risico’s te nemen en passie. Aan de basis van zijn commerciële projecten 
en zijn kunstwerken ligt zijn creativiteit. Op beide gebieden moet je bruisen van de ideeën. De Biënnale, bijvoorbeeld, was Rudi’s idee. Intussen 
is ze uitgegroeid tot een kunstevenement dat naam en faam geniet in heel Vlaanderen. Rotary Club Aalter kan en zal hem daar altijd dankbaar 
voor zijn.

Hij kreeg zijn opleiding aan de academie in Gent, en kreeg technieken aangeleerd van Mario Desmedt. Van daaruit ontwikkelde hij een persoon-
lijke stijl, die een zekere verwantschap vertoont met de grote Amerikaanse abstracten zoals Sam Francis en Jackson Pollock. Beide kunstenaars 
laten de factor toeval een belangrijke rol spelen in hun werk.

Ook in het werk van Rudi speelt het toeval een rol. Maar net als in de zakenwereld is het altijd een berekend risico dat zelden uit de hand loopt.

Verf blijft verf.

Zijn werk is niets.

Kleur overheerst.

Hoewel zijn pad heel smal is, weet hij de kijker steeds te verrassen met andere kleurcombinaties en nieuwe manieren om de kleur toe te passen.
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SAAR
DE BUYSERE

Saar De Buysere prutst, onderzoekt, boort nieuwe technieken aan en werkt met niet-evidente materialen. Ze recupereert huisvuil en herwerkt 
vorige kunstwerken. Toch gaat ze van klassieke ideeën uit. In haar op het eerste zicht huis-tuin-boom cultuur, werkt ze als een stadsplanner, een 
architect van een ideale omgeving die streeft naar ontspanning, genot, uitwisseling en een laag energiepeil.

Met betrekking tot het werk wordt niet in termen van schoonheid gesproken, maar het concept handelt over schoonheid: schoon bloemen een 
schone tuin, het werk is een middel om schoonheid te creëren.

Website: 
www.saardebuysere.be 
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SARAH
VAN HOE

De botanische schilderijen belichamen de spirituele intentie om hoge energie frequenties van schoonheid, puurheid en licht te verbeelden in de 
picturale materie. De waarnemingen tijdens meditatie, natuurwandelingen en yoga worden vertolkt door middel van wilde bloemen, bladeren 
en planten. Botanica, de plantenwereld, is de allesomvattende leidraad in het artistieke leven van de kunstenaar, die zich niet bindt aan een spe-
cifieke stijl, maar zeer gevoelsmatig meestroomt op de trillingen van de stilte en de wijde natuur.

Website: 
www.sarahvanhoe.com 
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STEVEN
PETERS CARABALLO

Het eerste contact met het oeuvre van Steven Peters Caraballo blaast je gewoon omver. Je staat verstomd, dus heb je enige tijd nodig om op-
nieuw te focussen en een poging te ondernemen om te analyseren, voor zover de fantasie het al niet blijvend van je overneemt.

Je denkt meteen te weten wat je ziet, maar bij nader toezien weet je het echter helemaal niet meer. Toont de kunstenaar hier een soort spiegel 
van de realiteit? Doet hij je mede wankelen door het snel wegnemen van je oorspronkelijke, prille zekerheid en die in een soort illusionaire wereld 
veranderen? Herkennen, dit doen we immers.

In eerste instantie lijken zijn onderwerpen allemaal te wijzen op geluk, nostalgie, schoonheid, enz…maar toch is er die oorverdovende stilte, 
soms een bepaalde logische verwachting die gepaard gaat met een onderhuidse dreiging. Het lijkt mij alsof Steven Peters Caraballo wil zeggen 
dat we al veel te lang hetzelfde doen en verwachten, ook al lopen tal van dingen al eeuwen verkeerd. Iets vertrouwds in vraag stellen vergt moed 
en wekt tegenstand op. Op een heel bijzondere manier doet hij het wél.

Het werk van Steven Peters Caraballo drijft onmiskenbaar op een fenomenale techniek. Is het oeuvre een vorm van kritiek op onze westerse 
waarden? Op onze zogenaamde vrijheid?

Zijn werk, hoe dicht het ook tegen de herkenbare realiteit aanleunt, voert ons duidelijk naar een andere wereld. Daar zijn we lang nog niet. Het is 
een lange tocht, die zich ongetwijfeld ook in de getormenteerde geest van de kunstenaar afspeelt, in zijn onnavolgbare fantasiewereld.

Website: 
www.stevenpeterscaraballo.com 
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VEERLE
ROOMS

Veerle Rooms studeerde Beeldende en Grafische Kunsten aan het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen. Gedurende 35 jaar was zij docente 
in het Hoger Kunstonderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool tekenkunst en grafiek en manifesteerde zich als een van de belangrijkste he-
dendaagse kunstenaars in haar discipline.

Met voortdurend onderzoek en experiment blijft zij naar vernieuwing streven, zowel technisch, compositorisch als inhoudelijk. Zij behoudt de 
vertrouwde klassieke technieken als basis, maar integreert deze met de steeds evoluerende digitale mogelijkheden in haar werk.

Haar CV vermeldt tal van nationale en internationale Eerste Prijzen. Zij gaf gastcolleges aan befaamde buitenlandse universiteiten.

Met opgemerkte tentoonstellingen en de realisatie van een reeks kostbare portfolio’s in samenwerking met collega-kunstenaars en gelijkgezin-
de auteurs bracht zij een interactie over de grenzen heen tot stand.                         

Een nieuw project PAAIPLEZIER is geïnspireerd op dertig Haiku’s van auteur Willem Persoon. Een bibliofiele uitgave maakt deel uit van een 
uitwisseling Japan-Vlaamse België, waarbij Veerle Rooms recent nog haar werken toonde in Tokyo en andere locaties in Japan 

De betreurde Nederlandse kunstcriticus Michaël Zeeman schreef in een bijdrage voor haar boek (verschenen bij Lannoo, blz. 103): “Veerle 
Rooms sacraliseert haar werken stuk voor stuk en stelt ze tentoon als in een tempel… /Je bent geneigd om uit piëteit je schoenen uit te trekken.” 

Dat zij heel wat inspiratie haalde in o.m. Japan is overduidelijk. Al meer dan twintig jaar bestudeert zij daar o.a. de papiertechnieken die zij toe-
past als drager van haar werk.

Deze recente werken zijn het resultaat van experimentele druktechnieken met fragiele compositorische beeldvorming

Website: 
www.rooms-veerle.be/foundationvr
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WANNES
VANWIJNSBERGHE

Het werk van Wannes Vanwijnsberghe (1992°) kan men omschrijven als een symbiose van licht, schriftuur en frictie. Doorheen de jaren is zijn 
oeuvre gegroeid naar een beeldtaal die vooral leunt op tekenkunst maar met het DNA van zijn achtergrond in schilderkunst. Vanwijnsberghe 
creëert grote tekeningen op hout waarbij kleur nagenoeg altijd ontbreekt. Wat overblijft is een gedetailleerd zwart-wit/ monochroom netwerk 
aan lijnen en markeringen op een geschilderde abstracte ondergrond. Sommige delen lichten op en andere niet, het is een unieke verbroede-
ring tussen zijn “nieuwe“ tekenkunst en de schilderkunst van zijn vroeger werk. Onderwerpen zijn divers maar met intentie uitgekozen uit een 
eigen archief.

Website: 
www.wannesvanwijnsberghe.com 
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WERNER
WATTY

Woont en werkt te Oostende.

Stelt sedert 1977 solo en collectief tentoon in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Engeland, voormalige D.D.R. Tjechië en New Zealand.

Solo: 
2020: Galerie Imperial, De Panne – 2018: Galerie Gerritse, Middelburg (Nl) - Galerie Imperial, De Panne – Galerie Papillon, Oostende – 2016: 
Oostkamp: Interior-Design Casteelken

Collectief: 
2020: Kunsthuis ApArt, Gullegem – 2019: “estampadura” Trienale Européene de l’Estampe Contemporaine, Toulouse (Fr) – Galerie Papillon, 
Oostende – 19e Biënnale Hedendaagse Kunst, kasteel van Poeke, Aalter – 2017: “Post-Art from te Edge”, ’t Grijs Huis, Oostende - 18e Biënnale He-
dendaagse Kunst, Kasteel van Poeke, Aalter – 2016: 2e Biënnale Beeldende Kunst aan Zee, Venetiaanse Gaanderijen, Oostende – 4e ArtArnhem, 
Eusebiuskerk Arnhem (Nl) – “Art under Construction”, Brugge

Website: 
www.wernerwatty.be 
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WILLY
VAN EECKHOUT

Studeerde aan .Akademie Mechelen, het RHok Brussel,Rijksnormaalschool Hasselt (PK); Vele expo’s en in vele collecties.
Monografie Van Eeckhout, ga jij maar schilderen.

Volledig archief bevindt zich in het MuHkA.

Website: 
users.telenet.be/willyvaneeckhout
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WINKE
BESARD

Tentoonstellingen:
• 2004: Tentoonstelling Prijs “Mark Macken voor beeldhouwkunst”: SD WORX-V.E.V. gebouw Antwerpen
• 2005: “1ste Triënnale Brasschaat 05” Park de Mik Brasschaat
• 2006: Tentoonstelling “Mark Macken Prijs voor beeldhouwkunst”: SD WORX-V.E.V. gebouw Antwerpen
• 2007: Tentoonstelling “Alles Beweegt, Vervlochten Generaties”, Meulebeke
• 2008: Tentoonstelling “Hugo & Winke Besard”, kunstencentrum Berkenveld
• 2008: Tentoonstelling “Brons, horen & zien”, CultuurCentrum Ieper
• 2008: Tentoonstelling “prijs Erkenning van Verdienste Ernest Albert”: Cultuurcentrum Mechelen
• 2010: duotentoonstelling Winke Besard ‘ruimtelijk werk’ en Ulyana Gumeniuk ‘new paintings’: DE QUEESTE Kunstkamers – 
 Trappistenweg 54 – 8978 Abele/Watou
• 2011: Tentoonstelling “prijs voor jonge kunstenaars: brasschaat 11”, park van Brasschaat
• 2011: zomerexpo galerie Berkenveld, Wilrijk
• 2012: beeldenbiënnale, Beerse
• 2013: Tentoonstelling “Brons”: de Queeste Kunstkamers, Abele/Watou
• 2013: Tentoonstelling “door het oog van de herinnering”, galerie van Campen & Rochtus, Antwerpen
• 2015: Solotentoonstelling‘In Beeld’, galerie Berkenveld
• 2020: Solotentoonstelling ‘silence’ St-jozefskapel: Brasschaat

Beelden op publieke plaatsen:
• 2005: Beeldengroep “Universele Gedachte I, II, III” (brons) inkomhal voor ‘De Voorzorg’. Socialistische Mutualiteiten Provincie Antwerpen
• 2005: Beeld “De Woudloper” (metaal/ wilgentakken) Park Brasschaat (Sportoase Elshout)
• 2006: Beeld “Atmosfeer” (brons) in publieke openbare ruimte voor de Gemeente Zwijndrecht.
• 2006: Beeld “De Kaatser” (brons) in publieke openbare ruimte voor de Gemeente Terjoden.
• 2008: Beeld “Tussen Vertwijfeling en Hoop” in publieke openbare ruimte voor de stad Sint-Niklaas.
• 2011: Concept “De Haven” voor RVT Cocoon, Antwerpen
• 2012: Concept “Sequence” voor het OCMW Turnhout
• 2013: “Gerard Gaudaen” in publieke openbare ruimte voor de stad Sint-Niklaas.
• 2019: “Geert Bervoets”: in publieke openbare ruimte voor de stad Mechelen.

Website: 
www.winkebesard.be 
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YVES
BEAUMONT

Yves Beaumont studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. In de eerste daaropvolgende jaren behaalde hij een aantal 
belangrijke selecties en onderscheidingen bij wedstrijden voor beeldende kunst van provinciaal en nationaal belang, en zijn werk werd zodoen-
de vrij vroeg opgemerkt en opgenomen in het beleid van een aantal galeries voor hedendaagse kunst. Reeds in 1995 kreeg hij een solotentoon-
stelling in het Oostendse Museum voor Schone Kunsten toegewezen. Daarna werd z’n werk door diverse curatoren meermaals geconcipieerd 
in een aantal projecten in binnen- en buitenland, en werd het regelmatig individueel getoond door een aantal gekende galeries in Vlaanderen 
en Nederland. 

Werken van Yves Beaumont zijn opgenomen in de collecties van o.m. de Provincie West-Vlaanderen, het Belgische Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, het Mu.Zee in Oostende, de Belgische Ambassade in Vietnam, het Vlaams Parlement en de Stichting Beeldende Kunst Amsterdam. Zijn 
schilderijen en tekeningen zijn tevens vertegenwoordigd in diverse niet onbelangrijke privé-verzamelingen in Vlaanderen en het buitenland. 
Belangrijke groepstentoonstellingen waarvoor zijn participatie werd gevraagd waren o.m. de expositie “Trapped Reality” in Barcelona (Spanje), 
dat kaderde binnen het uitwisselingsproject tussen Vlaanderen en Catalonië in 1997, de groepspresentatie met een aantal Belgische kunste-
naars in het BASF-Kulturhaus in Schwarzheide/Dresden (Duitsland) in 2001, alsook de door de voormalig Muhka-directeur Florent Bex samen-
gestelde tentoonstelling “Herinnering en Verlangen” in Den Haag in 2002. 

Tevens werd het werk van Beaumont de afgelopen jaren meerdere malen gepresenteerd op de belangrijke kunstbeurzen door diverse galeries 
uit binnen- en buitenland. Yves Beaumont kreeg in 2011 een grote solotentoonstelling in het Museum van Deinze en de Leiestreek in Deinze (B) 
en in 2017 verscheen bij Uitgeverij Snoeck het boek “Omzwervingen”, een uitgebreide publicatie dat zijn oeuvre belicht van de laatste tien jaar.

Website: 
www.yvesbeaumont.be 
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YVES
VELTER

Yves Velter is een Belgisch beeldend kunstenaar, hij is gefascineerd door de mens en vooral de beschouwelijke invalshoek, het gedeelte waar we 
vertrouwd mee zijn en tergelijkertijd geen vat op hebben.

Via zijn werk, vooral schilderijen, tracht hij de dingen die aan ons ontsnappen beeld te geven door een heel eigen beeldtaal waarbij menselijke 
figuren in een geïsoleerde omgeving worden voorgesteld. Hun identiteit, context en tijdsbesef is onduidelijk en aangevuld door een activiteit of 
een metafoor die een cryptische geladenheid heeft.

Website: 
www.yvesvelter.com 
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AGATHE
DE ROUCK

ANDRÉE
CLÉMENT

Na een autodidactische start in de beeldhouwkunst, is Agathe verliefd geworden op de klei die ze nu 
al enkele jaren onophoudelijk kneedt.
Van kleisculpturen tot de huidige bronzen beelden, is dit de rode draad in haar carrière. In zeke-
re zin streeft Agathe een zoektocht naar eenzaamheid na, die eigen is aan elk menselijk wezen. Zij 
houdt ervan alleen te zijn en te scheppen, leven te geven aan deze lichamen die dan vormeloos zijn.
De sculpturen van Agathe De Rouck zijn zo aanwezig dat ze onze zekerheden door elkaar schudden, 
dat wat door elkaar geschud moet worden, door elkaar schudden en een verlangen opwekken in de 
ogen van hun toeschouwer. Er wordt dan een dialoog geproduceerd, soms een monoloog, waarin 
alle vragen zijn toegestaan. 
Deze lichamen in beweging of in gedachten op weg naar een nog onbekende bestemming. Licha-
men die raken, die ons raken door ons diepste wezen te laten vibreren.

Website: www.atelier13.eu 

Het was mijn droom om schilder te worden, al sinds mijn kinderjaren. 
Ik hou van een magische of mysterieuze sfeer in mijn werken en elk werk is telkens een nieuwe uit-
daging want ik wil alles uitproberen.
Mijn werk is figuratief maar niet echt realistisch. Je zou het magisch realistisch kunnen noemen.
Beelden uit documentaires, films, herinneringen blijven in mijn geheugen hangen en vroeg of laat 
komen die op het doek of in een schets terecht. die beelden zijn meestal vervormd door mijn fanta-
sie en kloppen niet meer met de oorspronkelijke beelden.

1969 - 2015:  secretariaat Hof van Cassatie 
1970 :  avondlessen schetsen in Sint Lukas Gent - 1971 : avondlessen levend model in Sint Luk-

as Gent - 2012 - 2019 : schilderkunst Academie beeld en kunst Gent - 2019 - heden : 
cross-over schilderkunst / tekenen

Website: www.andreeclement.net 

ASTRID
VAN NEVEL

“Over jezelf “ is eerlijk gezegd een vakje die ik vaak leeg laat, maar ik zal het een kans geven. Een van de eerste 
herinneringen die ik heb aan mezelf schilderend is in het atelier van mijn grootvader, het zou geen verrassing 
moeten zijn dat een van Rudi Borré’s kleinkinderen zijn creatieve kant heeft geërfd. Als kind tekende ik op 
muren, toetsen, placemats in restaurants, overal waar ze kleurpotloden hadden, tekende ik. Later evolueer-
de dat naar schilderen. Af en toe ging ik naar het atelier van mijn opa en hij leerde me enkele van zijn technie-
ken. Toen ik naar Argentinië verhuisde, kon ik helaas niet meer naar opa’s studio gaan, maar ik bleef hoe dan 
ook schilderen. Het was pas toen ik in NYC naar universiteit ging dat ik een camera op pikte. Fotografie was 
altijd al mijn moeders ding geweest, elke vakantie of feest zou mama er zijn met een camera om de mooiste 
momenten vast te leggen. Dus zo begon ik mijn leven in NYC te documenteren met wegwerp camera’s. Pas 
in mijn tweede jaar van de kunstacademie kreeg ik mijn eerste analoge camera in handen. En het was door 
deze oude Nikon-camera dat ik de dingen anders zag. Ik bracht uren, soms dagen in de donkere kamer door, 
ik vond er rust zoals ik deed toen ik schilderde. Ik zou mezelf echter geen fotograaf willen noemen, meer een 
kunstenaar die op dit moment foto’s maakt, ik heb een paar mediums in de kunst verkend en ik weet zeker dat 
ik er nog een paar zal uitproberen. Dus laten we zeggen, wordt vervolgd...

Website: www.thegoldenthirteen.com

AXEL
VAN ICKX

Ik startte met schilderen op de leeftijd van 40. En het was meteen of er een etterbuil aan creativiteit 
in mezelf openbarstte. Een ontlading van innerlijke drang om te creëren, zeg maar. Eentje waar-
van ik me niet bewust was. Wat maakt dat de ideeën tot op vandaag in woeste golven naar buiten 
vloeien en ik ze telkens weer met een bepaalde zenuwachtigheid tastbaar wil maken. Omdat het 
vooruit moet gaan. Omdat ik schrik heb dat ik het beeld in mijn brein kwijt zal raken vooraleer het 
gevisualiseerd is. De definitie van passie zeker? Welke beelden dan in mijn brein binnensijpelen? Dat 
kan zowat alles zijn wat mijn pad kruist: een foto, een docu op tv, een zicht vanuit de auto. Ik schilder 
omdat ik moet. Punt.

Website: www.axelvanickx.studio 
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BJÖRN
COMHAIRE

BRECHT
BOSSUYT

Al een kleine tien jaar lang sta ik op en ga ik slapen met fotografie. Fotografie is mijn job, mijn passie 
en het antwoord op de vraag: waar ben je goed in?

Website: www.bcphoto.info 

Brecht Bossuyt is een enthousiaste poëtische realist. Hij boetseert een wereld  met een eigentijds 
gelaat die de hedendaagse realiteit weerspiegelt.

Heel dikwijls gaat het over het individu dat zich opstelt ten opzichte van zijn omgeving.

Zijn beeldspraak is eenvoudig. De mens in zijn pure verschijning, verfijnd en onschuldig. Hij doet dit 
met een kwetsbare techniek die in ongereptheid mooie resultaten oplevert.

Website: www.bb-art.be 

CHRISTINE
VANDEN BUSSCHE

CLAUDIA
NAKAYAMA

Afgestudeerd Academie Tielt
Keramische vormen

Tentoonstellingen :
- Poeke biënnale 2017 
- Ceramic Art Andenne 2018
- Machelen a/d Leie 2019

Claudia Nakayama is Japanse van afkomst en Braziliaanse van geboorte, wat meteen ook de verkla-
ring is voor de invloeden uit beide culturen op haar werk. Zo gebruikt zij origami om geometrische 
vormen te creëren op vlakken met forse strepen en kleuren die haar spontaneïteit en levendigheid 
uitdrukken. Belangrijk onderdeel van haar werk is traditioneel handgeschept Japans papier waar-
van de uitgelezen kwaliteiten haar creativiteit versterken en de keuze aan mogelijkheden van origa-
mi-ontwerpen uitbreiden. Dit is vooral het geval met “washi”, een soort papier dat geprezen wordt 
voor zijn duurzaamheid en soepelheid.

Website: www.claudianakayama.com
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GUY
DU CHEYNE

JOHAN
GELPER

Beeldhouwer – ontwerper – uitvoerder in verschillende materialen
Mijn werk valt het beste samen te vatten onder het volgend gedicht.

Nature’s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf’s a flower, 
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.

Robert Frost.

Johan Gelper creëert sculpturen uit gevonden voorwerpen. Zijn werken zijn het resultaat van een 
reeks experimenten om orde te creëren middels een proces waarin deze objecten georganiseerd 
en gecombineerd worden als ‘geleende vormen’ die een nieuw systeem verbeelden. Deze reorga-
nisatie stelt de waarde die de maatschappij aan deze objecten toekent in vraag, en bevraagt de 
manier waarop voorwerpen betekenis geven aan de plaatsen en tijden die we bevolken.

Website: www.johangelper.com 

JOKE
RAES

KOEN
DE CLERCQ

Joke Raes haar beeldtaal is herkenbaar in haar biomorfe fluïditeit en detaillering. Artistiek onder-
zoek ontspringt vanuit de nieuwsgierigheid naar de band tussen mens en natuur. Deze fascinatie 
vertaalt zich in tekeningen, aquarellen, keramiek, performances en sculpturen. Vaak stuurt het 
concept het medium. Joke Raes gaat op zoek naar limieten en tactiele mogelijkheden van het ma-
teriaal.  Ook typerend voor Raes haar werk is de diversiteit aan technieken, materialen en arbeids-
intensiviteit. Er is inhoudelijk een spanningsveld tussen binnen en buiten, verhulling en onthulling 
en fragiliteit van de mens in verhouding met de natuur en ruimte. Met haar eclectische, tactiele 
materiaalgebruik vervaagt het onderscheid tussen natuur en cultuur – in wezen heffen de begrip-
pen elkaar op: in haar werk verdwijnt de mens in de natuur en tegelijkertijd verdwijnt de natuur 
door toedoen van de mens. Na haar Master beeldende kunst aan het Sint-Lucas Gent, werd ze in 
2016 laureaat aan het HISK, Haar werk was te zien in binnen- en buitenland: ’21 DMW gallery BE, 20 
Poortersloge BE ‘19 The White house gallery BE, ’18 Van Abbemuseum NL, Creative residency Arita 
Japan, Tokyo Belgium embassy, Kyoto Art center JP, Museum Dhondt  Dhaenens, Gallery deMijlpaal, 
Cwart BE, ’17 European ceramic center NL ’15 Biennial Contemporary Art Moscow RUS ’13 Vanhae-
rents ArtCollection BE,’12 Amazon Forest PER, Red Sea EGY,11 Coming people SMAK BE Public Art 
works: ‘17 Az Alma Eeklo,‘19 Cultural center Destelheide Belgium. Website: www.jokeraes.org 

Koen De Clercq maakte zijn eerste olieverfschilderij op 10-jarige leeftijd. Hij groeide op in Vlaande-
ren, en als kind waren het vooral de Vlaamse meesters Breugel en Rubens die hem boeiden.  Het 
Belgisch-Vlaamse landschap met grijze lucht was uitdrukkelijk aanwezig in zijn eerste werken. Hij 
volgde les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Kortrijk, waar hij eerste klas resul-
taten behaalde. Toen hij in 1979, een militaire loopbaan startte verminderde de beschikbare tijd om 
te tekenen en te schilderen.
Toch betekende zijn militaire loopbaan ook een opportuniteit voor zijn kunstactiviteiten. Hij verbleef 
gedurende 12 jaar in de USA, in de staten Georgia en Virginia. Gedurende die periode bleef hij zijn 
teken- en schildervaardigheden verbeteren.  Zijn stijl evolueerde, aangetrokken door de prachti-
ge kleuren, het helder licht, en levendig wolkenspel aan de Oostkust. Tevens bleven ook de mistige 
herfst- en winter momenten van zijn thuisland hem bekoren.  
Vandaag, terug in België, wijdt hij zijn beschikbare tijd aan kunst. Hij focust op schilderen en het 
doorgeven van ervaringen aan beginners gedurende workshops

Website: www.koensart.com 
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KRISTIN
VAN TUYNE

LUT
DEPOORTERE

Als kind was ik het liefst creatief bezig, maar het is pas op latere leeftijd dat ik mezelf ben gaan bij-
scholen.  Mijn creatieve opleidingen gaan van tekenen en schilderen naar keramiek en boetseren. 
In al deze disciplines staat het figuratieve voorop. Mijn werk moet vooral mijn emoties en gevoelens 
weergeven. Ik wil mijn ziel en mijn gevoel laten spreken in mijn werken.

Creatief bezig zijn is een passie geworden waarin ik mezelf kan uitleven en die ik niet meer zou kun-
nen missen.

Website: www.kristinvantuyne.be 

Van opleiding licentiaat geschiedenis, maar gaandeweg gepassioneerd door de aquareltechniek. 
Eerst de basis geleerd via  lessen bij  aquarellist Fernand Thienpondt. Daarna gediversifieerd door 
workshops te volgens bij nationale en internationale aquarellisten (o.a. aan de Ecole d’aquarelle 
Namuroise en bij Blanca Alvarez).  Lid van het Aquarel Atelier Brugge. Mijn experimenten zijn te zien 
via ‘Watercolour experiments by Lut’

Website: www.facebook.com/lutswatercolourexperiments 

MARLEEN 
VANDER CLEYEN

MIKAËLA
VERBEKE

Woont en werkt in Machelen a/de leie.

Ik vervolledig mijn opleiding “Schilderkunst” aan de Academie Oudenaarde met een cursus Kunst-
geschiedenis en Kunstactualiteit.

Deelname aan diverse tentoonstellingen waaronder: 
Kasteel Wippelgem, 3x Biënnale Deinze, Koetshuis Waregem, WAK Aalter, Huis De Leeuw Machelen,  
enz...

Schilderen is een moment, een gevoel, een beeld, een kleur dat in mijn gedachten heerst. Het visuali-
seren hiervan op doek brengt dat gevoel tot leven en creëert de intensiteit van het werk. 

Schilderen geeft mijn leven zin en hoop. Het geeft me rust en tegelijk energie.

De verschillende lagen in het schilderij zijn een samenspel van gevoelens, indrukken en kleuren die 
mij op dat moment beheersen. 

“The longer you look at an object the more abstract it becomes, and, ironically, the more real”
L. Freud

Website: mie@im-mi.be 
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MONIEK
VANDEN BERGHE

PETER
DENISSEN

Moniek Vanden Berghe is floraal ontwerpster, plantaardig vormgever. Opleiding schilderkunst en 
keramiek aan de kunstacademie Eeklo en Florist Syntra. Haar natuurlijke gevoel voor vorm en kleur, 
contrast, textuur en structuur resulteerde in een hoogstpersoonlijke, elegante en eigentijdse stijl.  
Auteur van 7 florale boeken. Ze kneedt vezels, twijgen, bladeren, wortels, bloemen tot een organisch 
nieuw geheel.  Van daaruit is ook de sporeprint-art ontstaan en “the mushroom-inspired creati-
ons”.

Website: www.cleome.be 

Technieken: potlood – Oost-Indische Inkt – houtskool – balpen – Aquarel – bister…
Als architect heb ik heel wat rechte lijnen getrokken, zwarte lijnen op wit papier of kalk!
Circa 10 jaar geleden naar het voorbeeld van een vriendin ben ik gestart met vrij tekenen aangevuld 
met aquarelverf.  De compositie van de zwart-wit tekening blijft zeer belangrijk en niettegenstaande 
ze gebaseerd op een werkelijkheid is deze steeds, meestal vervormd.  Een daltonisch gevecht met 
de kleuren vervolledigd mijn compositie tot een aquarel, heden ook acryl, collage; het belang zit in 
het detail. Het resultaat wordt veelal een strakke nauwkeurige omlijning, een collage van lijnen, vlak-
ken en kleuren, een fantasiewereld met eigen kleurenpalet, bepaald door deze daltonische visie van 
de auteur.  Op basis van de uitdaging, de klik die basisbeelden maken wordt de auteur meegesleept 
in een fantasie bepaald door deze beelden zelf.
Sinds september 2019 ben ik gestart te schilderen met  acryl met het mogelijk doel een harmonisch 
samenspel met aquarel en ook andere technieken te bekomen.  Momenteel blijf ik nog acryl combi-
neren met potlood, Oost-Indische inkt en dergelijke.

“KUNST IS GENIETEN VAN JE VERWONDERING                                          
KENNIS VAN DE MAKER HELPT”

REMI
IMPENS

SENAY
VEREECKE

Studies: 1988-1992: schilderkunst Stedelijke Academie Brugge. 1992-1994: Aquarel St.-Lucas Gent. 
1994-1995: Tekenen naar levend model St.-Lucas Gent. 1995-1997: Finaliteit schilderkunst Stede-
lijke Academie Brugge. 2004: Cursus beeldhouwen in Santa-Maria (Italië). 2004-2008: Opleiding 
juwelier-goudsmid Syntra Metropool Antwerpen. 2009-2010: Edelsteenkunde en edelsteen zetten 
SCVO Nijverheidsschool Antwerpen. 2011-2015: Beeldhouwen Stedelijke Academie Tielt. 2016-
2018: Finaliteit beeldhouwen Stedelijke Academie Eeklo. Tentoonstellingen: - België: Mechelen, 
Evere, Gent, Buggenhout, Puurs, Brussel, Willebroek, Aalter, Brugge, Tielt, Poeke, Lembeke, St.-Lau-
reins - Frankrijk: Saumur, Parijs, Strasbourg, Cluny, Pin, Tarbes, Pompadour, Hennebont, La-Roche-
sur-Yon.

Ik ben 29 jaar en woon in Oostende. 

Ik beschouw mezelf niet als kunstenaar, maar eerder als “hobbyartiest”. 
Tekenen betekent voor mij een moment van rust waar de klok geen tijd heeft. 
Een vorm van ‘therapie’.

Website: www.instagram.com/senartski 
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TOM
FIERS

WOCSY

Woont en schildert in Merelbeke. 

Een achtergrond in geneeskunde en liefde voor het lichaam schemeren soms door in zijn werk. De 
werken gaan vaak rond  het oproepen van gevoelens van verstilling , eenzaamheid, troost en ver-
wondering, met soms een donker kantje.

Website: www.instagram.com/tom_fiers_/

Wocsy, geboren in de klei van Vlaanderen, begon zijn artistieke opleiding met een grafische oplei-
ding aan de RIKSO in Antwerpen. Omdat hij niet meteen klaar was om zich grafisch uit te drukken, 
trok hij eerst de wereld rond als DJ.
Vijftien jaar geleden slaagde hij er eindelijk in om zijn eerste schilderijen tentoon te stellen. Tot zijn 
eigen verbazing werd het meeste van zijn geëxposeerde werk onmiddellijk aangekocht door Marc 
Hoet, neef van SMAK-curator Jan Hoet. Vanaf dan kwam zijn artistieke carrière in een stroomver-
snelling. De inspiratie voor zijn werk berust op twee pijlers. De eerste is politiek conflict, zoals de ma-
nifestaties op het Tahrirplein in Caïro en de staatsgreep in Bangkok. Bij beide mijlpalen was Wocsy 
toevallig ter plaatse toen de schermutselingen zich plotseling ontwikkelden. Toeval?
De tweede inspiratiebron is de onderwaterwereld. Duiken is voor hem een grote passie geweest. 
Deze fascinatie bracht hem er zelfs toe een bassin in te huren om op de rug van tamme dolfijnen te 
schilderen.
In de loop van zijn carrière heeft Wocsy zijn bijzondere kunststijl ontwikkeld, en het is aan deskun-
digen om die in categorieën in te delen. Zijn uitzonderlijke stijl bleef behouden toen hij zichzelf intro-
duceerde in de wereld van Virtual Reality, vandaar dat Wocsy V-Art & Lobster art werd geboren.
Website: www.wocsy.art 

ELLEN
SOETE

EVA
LOOTENS

Kunstenaar uit Ateljee44  – Mivalti VZW.

Ellen Soete werkt rond architectuur en bouwt installaties.
Doorheen verschillende media zoals textiel, verf, keramiek, karton en collage, geeft ze vorm aan 
haar interpretatie van ruimte.
Soete meet de ruimte en haar objecten op, op eigen schaal. Ze gebruikt haar lichaam als meetin-
strument om te bepalen hoe groot, hoog of diep ze kan gaan. Ze daagt zichzelf continu uit, door de 
grenzen, die ze letterlijk in de ruimte vastlegt, te verleggen.
De omvang van Soete’s werk transformeert dan ook elke dag.

Daarnaast kiest ze, via het internet, beelden uit volgens een bepaald protocol: door te beginnen met 
de zoekterm ‘Dolfijn’
klikt ze doorheen de afbeeldingen tot ze uitkomt bij architecturale elementen, gebouwen, huizen en 
objecten die er thuishoren. Alsof Soete elke keer opnieuw de weg naar huis zoekt.
Dit werk is onderdeel van Ellen Soete haar langdurig project: huis.

Kunstenaar uit Ateljee44  – Mivalti VZW.

Eva Lootens is tekenaar, wandelaar en poëet. Ze zet encyclopedieën bladzijde per bladzijde om in 
tekeningen.
De inhoud herdefinieert ze, door vorm als kleur te benaderen. Lootens benoemd de dingen dan ook 
volgens haar eigen kleurcode: Bananageel, Artisjokgroen, Flusharoze. Ze start door de pagina te 
vertalen, de vormen te kleuren, de woorden te vormen. Op die manier visualiseert Lootens zodanig 
het beeld in gedachten, dat de uiteindelijke tekening vaak op snel tempo gemaakt wordt. Als een 
kopiemachine vertaalt ze elke bladzijde door haar potlood en creëert ze een eigen verhaal.

Dit werk komt uit Eva Lootens haar meest recente tekeningenreeks: Plaatsen zijn er genoeg.

Ateljee44 is een artistiek-creatief atelier binnen Mivalti VZW, een voorziening die dag- en woonondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking 
in Tielt. Er zijn een 35-tal kunstenaars in het atelier aan de slag, die in alle vrijheid, unieke en eigenzinnige werken creëren. Ze kunnen er kiezen uit verschillende discipli-
nes.  2 kunstenaars stellen tentoon op de Biënnale.
www.mivalti.be
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Vlaanderenstraat 110, B-9000 Gent
Tel. 09 225 00 36

www.vandenbussche-wines.be
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Drukkerij De Maertelaere bvba
Ambachtenlaan 1, 9880 Aalter
T +32 (0)9 374 25 54
E info@drukdemaertelaere.be
W www.drukdemaertelaere.be

LB Management 
Consulting

Uit sympathie
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D&D INTERIEUR
Zeelaan 21

9900 Eeklo

LOVELD NV
Brug Zuid 12
9880 Aalter

BVBA KOMIVER
Eekloseweg 49

9910 Ursel

FORUM ESTATES HOLDING NV
Poortakkerstraat 93

9051 Gent

KEUKEN VAN LAECKE BV
Lostraat 44
9880 Aalter

STUDIEBUREEL GOEGEBEUR
Kestelstraat 2 A

9880 Aalter

BVBA LOVE FOR FOOD - 
RESTAURANT CALLA’S

Stationsstraat 250 
9880 Aalter

KPMG
Blue Tower, Sluisweg 2/bus 8,

9000 Gent

LOVELD GEVELARCHITEKTUUR IN BETON
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ISO 9001
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OPTIEK VAN RENTERGHEM
Lostraat 51

9880 Aalter

ALLVISION BVBA
Dosweg 2

9850 Merendree

VIESMANN BELGIUM
Hermesstraat 14
1930 Zaventem

VERSAVEL CONSULTING
Leopoldlaan 71, bus 1

8300 KNOKKE-HEIST

C-NEST BV
Kweekstraat 13

8770 Ingelmunster

WBC BOUW
Molenstraat 42

9880 Aalter

ALSIC NV
Derbystraat 25

9051 Sint Denijs-Westrem

BOUWPUNT - BOTHA
Brug Zuid 21
9880 Aalter
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NV BTC
Knokkebaan 23 bus 0/A

9880 Aalter

ARKS ARCHITECTEN CVBA
Valkestraat 5
9880 Aalter

INGENIEURS- EN EXPERTISEBUREAU 
NOTERMANS BV

Sint Truidersteenweg 474B
3840 Borgloon

KANTOOR KIEKENS BVBA
Stationsstraat 107 / 111

9880 Aalter

SOLVAS
Zomerlaan  1

9930 Zomergem

DANNEELS
Sint-Baafskerkstraat 1

8200 Sint-Andries (Brugge)

MOORE FINANCE & TAX
Kwalestraat 119A

9320 Aalst

BAZILL MANNENMODE
Stationsstraat 99

9880 Aalter

Stationsstraat 107 I 9880 Aalter I info@kantoorkiekens.be I 09 374 24 02
Koningin Astridlaan 1B I 9990 Maldegem I info@kantoorkiekens.be I 050 71 77 34

www.kbc.be

Wat kan  
KBC voor ù 
betekenen?

KBC Bank & Verzekering 
Stationsstraat 111, 9880 Aalter
Tel. 09 325 76 00 - fax 09 325 76 01
aalter@kbc.be

VINDEVOGEL NV
Neerrechemstraat 1

9770 Kruisem

D’HAESE AVO NV
Wassenhovestraat 23

9620 Zottegem

LABO DEVLIEGER-VAN VOOREN NV
Industriepark Rosteyne 1

9060 Zelzate

VERTO MOTORS
Hagewindestraat 11

9940 Evergem

ELIAS - VANDEVOORDE BVBA
Nieuwendorpe 53

9900 Eeklo

LMI
Aalterveld 18
9880 Aalter

JEROEN DOENS
Heirstraat 7

9880 Lotenhulle

CARLO BONTE AUCTIONS
Kardinaal Mercierstraat 20

8000 Brugge

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 

 

 

AALTERVELD 18 – 9880 AALTER 

Tel : 09 374 42 34 E-mail : info@acc-lmi.be 

Website : www.acc-lmi.be 
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JAN BLANCKAERT ADVOCAAT
DE PAEPE GEERT BV

BAKKERIJ DELICE BV
ADL CONSULT

BVBA DE BAETS TOM
E.L.A.MARC DELFORCHE VOF 

ANN SAELENS
DEROLIC

DULLAERSHOEVE VOF
BEGRAFENISONDERNEMING FRAEYMAN

IMMORGROUP GENT
DECUPERE & PARTNERS

ALGEMENE ORGANISATIE
DOMINIQUE GOEGEBEUR

ARTISTIEKE VORMGEVING
DIDIER VAN DEN BERGHE

TOM DESCHOEMACKER

VERKOOP
DIDIER VAN DEN BERGHE

ACTIVITEITEN EN CATERING
 RUDY NEIRINCK

LIEVEN DE MAERTELAERE

SPONSORING
BRUNO VANHULLE

PR - WEB
ETIENNE VERHASSELT

 OLIVIER VANNESTE 
MATTHIEU RAMMANT

FINANCIEEL
PHILIPPE VERSAVEL

ADMINISTRATIE
FRANKY TAGHON

TECHNIEK - LOGISTIEK
PIETER MORTIER

BRUNO VANHULLE
DOMINIQUE GOEGEBEUR

DRUKWERK
LIEVEN DE MAERTELAERE

20

Kasteel van Poeke

→ www.aalter.be/markt-aalter-centrum

TOERISME VLAANDEREN

GEMEENTEBESTUUR AALTER




