Mark Dedrie (1962) maakt het zich in onze
bliksemsnelle kunstwereld niet gemakkelijk.
Wars van kortstondige modes arbeidt hij
procesmatig, en met steile ambachtelijkheid
aan het beeld zoals zijn geestesoog het idealiter ziet. Gedetailleerde beeldhouwtekeningen hoeft men in Dedries laden niet te gaan
zoeken.

Voor hem is een beeld een beeld, geen ruimtelijk opgevulde tekening. Dedrie droomt en
ziet het beeld mentaal. Telkens weer bouwt
hij het traag en onherhaalbaar op. Hij monteert het, giet het in brons, schuurt en streelt
het eindeloos – tot dát ene beeld met dié vergeestelijkte patinastraling. Betekenis en
gestalte moeten elkaar doordringen tot ze
een volstrekt homogene eenheid vormen.
Dedrie’s sculpturen keren de conceptuele
kunst de rug toe. Zo vormt de oppervlaktestructuur van ‘Inner Pressure’ niet de toevallige
buitenkant van een daarin besloten idee; ze
bekroont onnadrukkelijk, authentiek en
noodzakelijk - het organische lichaam dat
sculptuur heet. In ‘No Secrets’ heeft de
beeldhouwer de minnaars naar elkaar toegedraaid en tot eenheid gesmeed. Van enige
persoonlijkheid, van enige smachtende blik,
van enig appeal is geen sprake. Dedrie klemt
het materieel als het ware vast aan geestelijke
lichtheid. Daarmee doet hij een gooi naar
volmaaktheid die de presumptieve individualiteit van het tweetal met een smak op het
plaveisel van de realiteit terecht doet komen.
Alleen hun zingen blijft over. Want alles wat
Dedrie maakt wordt bronzen muzikaliteit.
Dedrie wil niet alleen in zijn menselijke
representaties muziek. Het hogere wenkt
ook in zijn dierensculpturen, al ontpopt
Dedrie zich daarin allerminst als een ‘animalier’, een vakman die het wezen van het afgebeelde dier in een karakteristieke beweging
of anekdotische houding vat. Zo verschijnt
ook Dedries ‘Swan’ niet als het sierwezen,
dat gesoigneerde parken en vijvers bewoont.
Nee, het dier verwijst naar reflexiviteit, het
roept op tot verinnerlijking in een wereld van
leeg gedruis.
De eerste zwaan, nog klein en bescheiden,
zag recent zijn opvolger verschijnen, imposant van formaat, majestueus van uitstraling
zowaar ‘n dirigent. “Crescendo” is dan ook
geen toevallige titel die dit beeld mee kreeg.
De zwaan staat deze zomer op de
Beeldenstorm en zal op enige beursen in
Nederland o.a. de Open Art Fair in Utrecht
en later in het seizoen op LineArt - Gent België tentoongesteld worden.

Anton ter Braak (1960
Over de kunstenaar
Als inspiratiebron in de beelden van ter Braak dienen mens en dier. Centrale thema's in zijn werk
vormen daarbij paard, stier en vrouw. In de beelden
van ter Braak komen esthetische beleving en dynamische vormgeving samen. Ze worden beheerst
door ingehouden spanning en samengebalde oerkracht. Als liefhebber van paarden, met al hun souplesse, maakt ter Braak beelden van stevig gebalde
improvisaties, waarin het springende, imponerende
paard nog altijd te herkennen is

Judith Lansink
Judith Lansink studeerde aan de Gerrit
Rietveldacademie te Amsterdam.
Aansluitend was ze twintig jaar werkzaam was als
theatervormgever.
Gaandeweg ontstond bij haar de behoefte om meer
zelf regisseur te zijn van de gehele voorstelling, hetgeen zij vertaalde in schilderijen, die je nog het
beste ìscËnes naar het levenî zou kunnen noemen.
Schilderijen die de toeschouwer in grote mate ruimte laten tot eigen invulling van de inhoud en
zodoende zeer uiteenlopende ervaringen kunnen
oproepen.

Voor haarzelf komen deze voorstellingen pas tot
leven nadat zij ze zorgvuldig heeft gecomponeerd
vanuit een bepaald idee, verhaal of ruimte, een lichtval daarin en hoe de mens of een object zich daartoe
verhoudt. En dit altijd met een zekere dramatische
lading, zonder dat zich dwingend een interpretatie
aan de toeschouwer opdringt: de schilderijen
mogen nooit ìop slot î gaan zitten en moeten blijven
uitnodigen om de verbeelding de vrije loop te laten.
In haar schilderijen onderzoekt ze de mogelijkheden om een complexe inhoud te vangen in een eenvoudig en krachtig beeld, dat meestal vorm krijgt in
een monumentale ruimte met sterke lichtval en een
verstilde atmosfeer.
Om te bereiken dat de toeschouwer de ruimte als
het ware binnen kan gaan, zijn de afmetingen van
de werken meestal vrij groot en de stijl realistisch.
Om de juiste atmosfeer te bereiken bouwt Judith
haar schilderijen als de oude meesters op uit meerdere verflagen, waardoor de gewenste diepte en
tonaliteit bereikt worden.

Mette Bus (1955)
Geboren 1955 - Groningen
Insperatie
Insperatie vindt Mette veelal in de
vrouw figuur. Meestal met een hoge
graad van abstraheren zet zei de vrouw
neer in een overdreven weldadige vorm.
Ronde lijnen en zware accenten op bil
en heup partij. Er ontstaat door deze
accenten een eigen beeldtaal wat zeer
herkenbare beelden oplevert. Mette
werk vaak in brons en een enkele keer
bij monumentale werken, in opdracht,
in polyester. Patinaís worden vaak in
een kleur opgebracht.

Ed Schouten (1953)
Geboren Kuala - Belait - Br. Borneo
Opleiding: 1974 - 1978 Minerva
Groningen
Het werk is realistisch en naturalistisch
veelal geÔnspireerd door de natuur. Ed
werkt het liefst in brons waarbij vorm
en lijn belangrijk in het beeld zijn. De
patina krijgt een niet minder
belangrijke rol toebedeeld en bepaald
mede de uiteindelijke vorm.
Onderwerpen zoals kikkers, pelikaan en
andere beesten hebben zijn voorkeur.
Werk zowel in klein, middel als groot
formaat. Ed zijn werk is regelmatig in
binnen- en buitenland te bewonderen.

Greta Van Puyenbroeck 1943 geboren te
Antwerpen, stamt uit een geslacht van kunstenaars. Grootvader Jan Van Puyenbroeck
(˚1887) geniet faam als portretschilder en haar
ouders Paula Verberckmoes en Vital Van
Puyenbroeck hanteren eveneens het penseel.
Als jong meisje schuift ze mee aan de tekentafel
om haar indrukken op papier te zetten.
Greta bekwaamt zich van 1960 tot 1962 aan de
Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten in Antwerpen in beeldhouwen.

Gedurende de eerste jaren van haar kunstenaarsbestaan maakt zij ”gebeeldhouwde portretten”, vooral van haar kinderen, familieleden,
vrienden en huisdieren. De beeldhouwster ontwikkelt, al zoekend en werkend, een eigen vormentaal. Ze benadert het onderwerp niet alleen
via de vormen en lijnen, maar grijpt dieper en
dieper om de persoonlijke geaardheid van de
figuur suggestief in het beeld te integreren.
Gaandeweg richt de beeldhouwster zich geheel
op dieren, want de fauna heeft haar hart gestolen. De natuur blijkt een onuitputtelijke bron
van inspiratie. De meeste onderwerpen neemt
de kunstenares in haar directe omgeving waar.
Ze bezoekt ook geregeld de Zoo van
Antwerpen en dierenpark Planckendael om
daar haar modellen met veel geduld te observeren. Meestal boetseert ze ter plekke en werkt ze
deze realistische creaties in de stilte van haar
atelier verder uit.
Dankzij een uitzonderlijke opmerkingsgeest
slaagt Greta erin elk dier op een realistische
manier in beeld te brengen. Al boetserend met
plastiline ziet ze geen enkel detail over het
hoofd. Behalve de warmte van het in kleur
gebrachte dier realiseert Greta een harmonieuze
en fijngevoelige uitstraling. „Ik probeer mijn liefde voor en de verbondenheid met de dierenwereld gevoelsmatig in het beeld te leggen. De
emotionele band tussen mij en het dier moet
tastbaar zijn.”
De Vlaamse animalier giet veel van haar sculpturen in brons. De polyesters zijn uitsluitend
voor eigen gebruik en studie deze worden nooit
verkocht Greta Van Puyenbroeck exposeert
sinds 1976 in Europa, de VS en Canada. In
Nederland toont galerie De Beeldenstorm in
het Brabantse dorp Bosschenhoofd haar figuratieve sculpturen. Zowel groot werk in de beeldentuin als midden en klein formaat werk binnen in de galerie.
van vorm, maar abstract-expressionistisch van
gedachtengoed.

Ann Michielsen werd geboren in de
summer of love van 69. Haar jeugd
bracht ze door in de rand van
Antwerpen en dan vooral in Hoboken –
Antwerpen.
Ann Michielsen studeerde
geneeskunde, wat waarschijnlijk haar
oog voor anatomische details verklaart.
Na haar opleiding ging ze aan de slag
in een farmaceutisch bedrijf en later als
zelfstandig consulente en medisch
vertaler.
Het laatste anderhalf jaar legt Ann zich
vooral toe op haar plastische werk.
Ann begon te beeldhouwen in 1994 en
behaalde in 2003 de hogere graad, optie
Beeldhouwkunst, aan de Academie van
Hoboken. Ze ontwikkelde door de
jaren heen een eigen stijl, die met de
serie Aspirations resulteert in een
voorlopig hoogtepunt.
In de beelden vallen vooral haar oog
voor details, haar anatomische kennis,
haar artistieke inspiratie en haar
technische kunnen op. Op het eerste
gezicht ogen de beeldjes onschuldig en
een beetje naïef, maar als we beter
kijken zien we de hele psychologie die
deze gezette gratiën drijft. Hun blik en
hun houding verraden de aspiraties die
hen vooruit stuwen.
De beelden zijn een uitnodiging aan
ons om niet op te geven en te blijven
hopen, te blijven streven en actief te
blijven dromen.

Dierenbeeldhouwer
Was jarenlang dierenverzorger in de
Antwerpse Zoo waardoor hij van zeer
dichtbij de fysiek en het karakter van de
dieren kon bestuderen. Autodidact met
trefzekere vormgeving en eigen stijl.
Hoofdzakelijk brons (verloren-wasmethode).

Herman van Nazareth neemt een aparte plaats in op de
internationale kunstscene. Hij kreeg zijn opleiding aan
de Koninklijke Academies van Gent en Antwerpen,
waar hij de schilder- en grafische kunsten onder de knie
kreeg.Op artistiek gebied was Herman Van Nazareth
een laatbloeier, maar hij is wel van alle markten thuis.
In het begin der jaren zestig verbaasde de schilder-graficus menig kunstliefhebber met zijn expressionistische
koppen, figuren en landschappen waar vooral koloriet
en tonaliteit centraal stonden. Begin der jaren zeventig
verwerkt hij die figuren in lyrische landschappen en
wordt zijn kleurgebruik subtieler en milder. In ZuidAfrika krijgt hij de smaak van het bronsgieten en het
steenkappen te pakken. In 1965, aan de Michaelis
School of Fine Art in Kaapstad, waagt hij zich met succes aan de beeldhouwkunst. Eerst met robuuste,
expressionistische ruwe vormen en figuren, later met
abstract-constructieve composities. Terug in BelgiÎ
(1978) ontdekt hij de voldoening van het bewerken van
ruwe, massieve marmer (1980-84), een materie welke hij
met een aan de volmaaktheid grenzende techniek, een
subtiel gevoel voor esthetiek en een onuitputtelijke verbeelding, weet te ontwikkelen tot een ´ nieuwe materie
ª, eenvoudig, maar verruimend van vorm en geest.
Plexiglas (1986-87) wordt de volgende uitdaging. Deze
vernieuwende grondstof geeft aan zijn werk een bijkomende dimensie door de speling van het licht, de dieptewerking en de handelbaarheid van het materiaal.
Sinds 1987 experimenteert hij met een totaal nieuw
medium. Uit koper, ijzer en cortenstaal groeit een nieuwe monumentale,geometrische figuratie, eenvoudig van
opbouw maar met een felle, overduidelijke signaalwaarde in het door een betonnen wegeninfrastuructuur gesatureerd landschap. Door het vormevenwicht, de duidelijke herkenbaarheid en de vakkundige afwerking is zijn
monumentaal oeuvre als het ware uitgegroeid tot een
kunstzinnig landmerk in de natuur.
Naar het millennium toe grijpt hij terug naar de oervormen uit zijn beginperiode en gaan zijn beelden weer
sterk aanleunen bij zijn geschilderd oeuvre.
Gefascineerd door maskers en figuren gaat hij opnieuw
boetseren en komt zijn liefde voor het brons terug. Dit
resulteert in een reeks sublieme maskers en figuren met
een merkwaardige patina, eenvoudig van vorm, maar
abstract-expressionistisch van gedachtengoed.
Herman Van Nazareth blijft -sinds al die jaren - een
vaste internationale waarde met werk in openbaar bezit
en diverse private collecties. Zijn inventiviteit en zijn
doorzettingsvermogen zorgen ervoor dat zijn werk
steeds vernieuwing breng en internationaal gegeerd
blijft.

Routebeschrijving

Expositie agenda

Vanuit de richting Breda: L

Vanuit de richting Roosendaal: M

eerste kwartaal 2009

1. Neem de A58 richting
Roosendaal
2. Neem na 13 km afslag
Rucphen/Bosschenhoofd
(afslag 21) en volg de richting
Bosschenhoofd
3. Sla linksaf op de rotonde
4. Na ca. 300 m ligt de ingang
aan uw rechterhand

1. Neem de A58 richting Breda
2. Neem na 4,5 km afslag
Rucphen (afslag 21) richting
Bosschenhoofd
3. Ga na 400 m rechtsaf over het
viaduct richting Bosschenhoofd
4. Sla linksaf op de rotonde net
na het viaduct
5. Na ca. 300 m ligt de ingang
aan uw rechterhand

Actueel op de galerie en beeldentuin:
Winterexpositie 2e cyclus
15 februari 2009 t/m 22 maart 2009
Anton ter Braak, Ans Zondag, Petr Schlösser, Judith Landink e.a.

Verwacht op de galerie en beeldentuin:
Het vroege voorjaar
29 maart 2009 t/m 31 mei 2009
Mark Dedrie, Marieloes Reek, Drago Pecenica, Jürgen Lingl-Rebetez e.a.

Beurzen:
Primavera - Rotterdam 2009
25 februari - 1 maart
Voor meer informatie zie: www.salonprimavera.nl
Mark Dedrie, Erwin Peeters, Greta Van Puyenbroeck, Guy Van den Bulcke,
Jürgen Lingl-Rebetez, Anton ter Braak, Hans Dolieslager, Hans Versfelt
Alfredo Longo,met de geassembleerde stieren
Landgoed Pulhof 2009 - Belgie
Mark Dedrie, Erwin Peeters, Greta Van Puyenbroeck, Ed Schouten, Gisele Vacca,
Ann Michielsen, Edward Vandaele, Jürgen Lingl-Rebetez e.a.

