H

et voorjaar lonkt en evenals de beelden kunnen ook wij weer naar
buiten. Na een winter, die meer weg had van een verlengde herfst, is
het tijd voor de zon en als het even kan wat minder regen.
De huidige formule; een brede presentatie van herkenbare hedendaagse kunst,
met kleine uitstapjes naar abstract wordt verder uitgebreid bij de Beeldenstorm.
De kunstenaars die wij tot onze “stal” mogen rekenen garanderen een mooie groei in kwaliteit.
Wat staat er de komende maanden op het programma?:
 De voorjaarsexpositie met werk van o.a. Hanneke Pereboom, Lieve Dejonghe en Emiel
De Block (prachtige beelden in marmer en brons met de vrouw als hoofdthema).
 De zomer expositie met veel nieuwe kunstenaars o.a. Guy Van den Bulcke, al jaren
actief in de VS. Tevens groot en klein werk van Martha Waijop en Martin Hogeweg met
dieren in brons, in zijn geheel eigen beeldtaal, in mooi contrast met de werken van Greta
van Puyenbroeck met haar overweldigende creaties.
 In permanentie treft u werk aan van Patrick Vermeiren, Frans van Straaten en Mark
Dedrie. Laatst genoemde presenteert in het voorjaar zijn nieuwe beelden waarvan onderstaand een voorproefje “Falcon”.
Voor een actueel overzicht van de exposanten en de exposities zie www.nvdbs.nl.
De eerst komende beurs wordt “Kunst op de Brink” te Laren alwaar de Beeldenstorm met
een mooie selectie te zien zal zijn.
Veel kijk en leesplezier met deze Kunstkrant en natuurlijk van harte welkom op de
Beeldenstorm.
Graag tot ziens!
Paul F.T.M. Sevenhuysen

De Beeldenstorm
toegang gratis -

- Roosendaalsebaan 4 - 4744
geopend: do/vrij van 14.00 tot

SM Bosschenhoofd - Tel. 0165 340333 - www.nvdbs.nl
17.00 uur - za/zo van 12.00 tot 17.00 uur - overige

- nvdbs@freeler.nl
tijden op afspraak

Martin Hogeweg (1949) volgde zijn opleiding
aan de Akademie voor beeldende Kunsten te
Arnhem.

Ruimtelijk werk
De beelden van Martin ontstaan na onderzoek
van vorm- en gedragsaspecten van een dier. Door
stylering, en soms een beperkte deformatie, versterkt hij het karakter van deze aspecten visueel
en taktiel. Ruimtelijke aspecten, contrasten,

richtingen en vormrijm zijn even belangrijk als de herkenbaarheid van het dier.
Techniek / werkwijze
In potloodschetsen worden in eerste
instantie houding en anatomie van het
dier onderzocht.
Ook vindt er op papier al een zekere
mate van stylering plaats. In een aantal
kleine modellen zoekt hij naar de juiste
vorm en voert deze dan in vervolgens
op de gewenste grootte in klei uit. Dit
model wordt, na droging, zo glad
mogelijk geschuurd. Het gladde
oppervlak zorgt voor een verduidelijking van welvingen en lijnen en
tevens voor een prettige taktiele ervaring. De bronsgieter maakt van dit
model een mal waarvan de uiteindelijke
beelden worden gegoten.

Bij mijn werk is het uitgangspunt veelal de
lichaamshouding van de mens. De nadruk ligt
op de rondingen, afgewisseld met strakkere vlakken, de dragende functie en de vereenvoudiging
van de vorm. Het detail is hierbij ondergeschikt.
Hierbij zoek ik naar kracht, ritme en evenwicht
om een voor mij zo boeiend mogelijk beeld te
maken.
Het werk ontstaat vanuit een realistisch uitgangspunt waarbij
het idee in meer of
mindere mate verdwijnt en meer
abstracte vormen
ontstaan.
Kenmerkend is de
krachtige, persoonlijke stylering en de
volumes die van alle
kanten verrassend
zijn. Als materiaal
kies ik, afhankelijk
van wat ik voor
ogen heb, steen of
brons, soms in combinatie met cortenstaal of
gepoedercoat plaatijzer.
De beelden worden direct uit de steen gehakt.
Bovendien zie ik het als een uitdaging de specifieke eigenschappen van de diverse materialen
zoveel mogelijk te benutten.

Het werk van Christien Dutoit bestaat voor het
grootste deel uit keramiekbeelden maar ook het
brons verovert zijn plaats in haar oeuvre .
Haar kleisculpturen stellen meestal bevreemdende figuren voor, menselijke wezens met een
langgerekte vormgeving, die elkaar op diverse
en verrassende manieren benaderen. Uit de
pers:” Elk figuurtje is een ode aan innerlijk en
bewust leven, een bevragen van diepte en diepgang,” en: “ meestal wordt Christien geïnspireerd bij het zien van een houding of gebaar die
haar aanspreken omdat ze een gemoedsgesteldheid uitdrukken die in haarzelf ook aanwezig is.
Het gebonden zijn aan aardse beperkingen,
onze onderlinge verbondenheid en het achterna lopen
van onbereikbare doelen zijn
onderwerpen die we terug
zien komen in het werk van
Chrisien.
Gevoel dat zij niet altijd in
woorden kan vatten brengt zij
tot uitdrukking in vlijmscherp
geaccentueerde maar altijd
individueel herkenbare beelden.”
Verhoudingen
Soms maakt ze gebruik van
vervormingen of gooit ze normale verhoudingen dooreen
om nog beter uitdrukking te
kunnen geven aan wat ze
voelde bij het aanzetten van
het werk. De presentatie van
de figuren speelt een grote rol bij de weergave
van de inhoud en de compositie van het werk.
Ook de behandeling van de materie, klei of was,
speelt mee in de vormgeving; is zelfs deel van de
inspiratie.

Patrick Vermeiren, geboren te Antwerpen in
1967. Patrick heeft zijn jeugd doorgebracht in
de Seefhoek. Zijn plastische opleiding kreeg hij
aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunst en
Ambachten te Antwerpen. Hier volgde hij de
afdeling kunsten en grafische vormgeving. Vanaf
zijn prille jeugd kon hij zich uren bezighouden
met tekenen. Als beeldhouwer is hij een autodidact “pur sang”. Met tentoonstellingen in België,
Nederland, Frankrijk, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk heeft hij de erkenning en
waardering gekregen die het hoogstaand artistiek oeuvre onderstrepen.
Het werk
De vormgeving in zijn fantasierijke beelden openen voor de kijker een droomwereld waarin
Patrick Vermeiren, als gedreven kunstenaar en
zoekend naar de perfectie, erin slaagt zijn
impressies beeldend te vertalen. Elk onderwerp
geeft op een scherpzinnige en mysterieuze wijze
uiting van zijn intense verbondenheid met het
gegeven. Fascinerende sculpturen, die als fijnbesnaarde silhouetten oprijzen, krijgen onder zijn
handen de serene weergave van een frisse, ranke
en beeldschone figuur. De kunstenaar weet de
spanbogen over de hele opbouw aan te houden,
zodat het geheel van de compositie gedragen
wordt door de kracht van zijn technische vaardigheid. Inhoudelijk hoeft men niet te zoeken
naar oorsprong of begin. Zijn mystieke beeldtaal, opgefrist met aspecten uit de Oosterse filosofie, maken dat zijn sculpturen onze aandacht
opeisen. De mysterieuze uitstraling van deze
bronzen beelden blijft op het netvlies kleven en
nodigt meteen de kijker uit tot een verrijkend
dialoog.
Patrick is een gemotiveerd en gedreven beeldhouwer die zijn beelden de inhoudelijke humane
en spirituele verbondenheid met de mens weergeeft. Soms is hij dermate aangegrepen door een
voorval of strekking in de maatschappij, dat hij
dit op ironische wijze in een beeld vertaalt. Op
gevoelsmatige wijze boetseert hij een sculptuur,
geeft duiding aan wat hem heeft geraakt en
slaagt erin om met een oogstrelende vormschoonheid, ritmisch en harmonisch van
opbouw, zijn gedachtengoed over te brengen.
Als kunstenaar heeft hij oog voor de klassieke
schoonheid van het menselijk lichaam, zowel
vrouw als man weet hij met hun karakteristieke
en karakteriële eigenschappen in beeld te zetten.
Tevens houdt hij ervan om met enkele attributen en op een ietwat theatrale wijze het geheel
van het sculptuur zijn intieme boodschap mee te
geven. Dit stilistische oeuvre, verwant aan het
realisme maar inhoudelijk gedragen door de
beweging en de lyrische geladenheid, geven zijn
persoonlijke kijk op de mens, cultuur en maatschappij weer. In de “Centaur van de laatste
nacht” neemt hij de kijker op sleeptouw door via
een beheerste maar dwingende beeldvorming,
zijn liefde voor mens en dier te vereeuwigen en
uit te dragen. Intuïtief en spontaan weet hij met
een fijngevoelige symboliek een gevoelsgeladen
uitstraling aan elk sculptuur te geven.
Gesensibiliseerd door deze getalenteerde schepper van artistieke en esthetische schoonheid,
hopen wij dat hij ons mag blijven bekoren en
niet minder mag blijven beroeren.

De kunstenaar weet dat hij het schilderij moet laden met een intensiteit die
tot aandacht dwingt. Denk hierbij aan een enkel perfect belicht doek in de
etalage van een galerie te Knokke, dat de voorbijgangers bijna moet verplichtte hun drempelvrees te overwinnen ten einde hun opgewekte nieuwsgierigheid verder te bevredigen.
Het komt er voor Guy Van den Bulcke op aan bekorende valstrikken op te
stellen, lokkende strikken gegroeid uit licht en schaduw.
Van den Bulcken’s toverkracht schuilt in dit spel van chiaroscuro, gescherpt

voorstaan, is niet onopgemerkt aan hem voorbij gegaan.
Bovendien laat hij iets van het publicitaire beeld in zijn kunst
herkennen, zij het dat hij toch binnen de grenzen van de schilderkunst blijft.
De visie van Guy Van den Bulcke heeft zich georiënteerd naar
de opname van de figuur en/of het dier in een ruimtelijk kleurgebied.

in zijn atelier. Het contrast wordt meestal opgewekt bij kunstlicht, ‘s nachts, terwijl de schilder luistert naar klassieke muziek,
die, met zijn liefde voor de natuur, voor de vogelwereld in het bijzonder, zijn belangrijkste hobby is.
Ik meen dat Guy Van den Bulcke, net als Leonardo da Vinci,
Wassili Kandinsky, Paul Klee en dichter bij ons, Jan Cox, de
muziek de hoogste vorm van kunst vindt. Zijn doeken komen
analoog aan muzikale richtlijnen tot stand: componeren vanuit de
kleur, spelen met tonen en nuances.
Dit is niet verwonderlijk bij Van den Bulcke: Eliane, zijn echtgenote is immers de kleindochter van Flor Alpaerts, de grote
Vlaamse componist o.m. van de Ensor-suite.
In de eenzaamheid van zijn atelier, in de tuin geisoleerd, door
bomen omringd, door zware olieverfwalmen bezwangerd, waar
alles tot kalmte dwingt, hangt een bedwelmende beklemming, die van het
“work in progress”, de roes van het picturale in wording. Deze eenzaamheid,
onafscheidelijk verbonden met elk scheppingsproces, of het nu gaat om
schilderen, beeldhouwen, schrijven, dichten of componeren, plaatst de kunstenaar in een marginale situatie, die hem kwetsbaar maakt.
Ziedaar het ganse veld van een creatie: uitzonderlijke macht en extreme
onmacht.
Zo ontstaat in de binding tussen de artiest en de maatschappij een te duchten dubbelzinnigheid, die elke verhouding verdacht doet lijken, zowel tijdens het nastreven van het doel als bij het eindresultaat.
Macht en onmacht, hij heeft ze ondergaan, tastbaar beleefd toen hij, een
sterveling nooit zo bewust van zijn nietigheid, van zijn grootsheid tegelijkertijd, eens op het dak van de wereld, op een top van de Himalaya, datzelfde
gevoel van pijnlijk alleen-zijn dat uitmondt in sereniteit, heeft doorstaan.
Die ervaring heeft hem terug geleid naar de mens. Gedurende meer dan een
kwart eeuw had hij geen mensen geschilderd: nu zal hij zijn trouwe Sherpa
die hem vergezelde, eigenlijk een Tamang, op het doek vereeuwigen.
Dat was de eerste menselijke figuur die hij opnieuw schilderde!
Dan is het hek van de dam. Voortaan verschijnt de mens herhaaldelijk in
zijn werken; typische figuren, Aziatisch en Afrikaans van oorsprong, inspireren zijn palet. Meermaals worden mens en dier geconfronteerd. Bepalen
psychologische achtergronden de keuze van die nieuwe onderwerpen?
Geeft de kunstenaar ons een hint om in zijn ego te kunnen kijken?
Kunstcriticus Remi De Cnodder (Al CA) ziet het zo:
*Het zijn ongetwijfeld de vele Afrika-reizen die zijn inzicht in de schilderkunst gewijzigd hebben. De fauna is hem bijzonder lief geworden, maar
ook de mens is niet meer weg te denken uit zijn schilderijen.
De invloed van het hyperrealisme, zeker zoals de Amerikanen deze tendens

Daarbij wordt vaak een kleurband met kleurgraduaties opgenomen zoals deze wordt gebruikt als kleurselecties in het drukkersbedrijf, met bovendien tekens verwant met emblemen in
de industrie en handel. Guy Van den Bulcke getuigt in elk
geval van zijn liefde voor mens en dier. Hij brengt ze samen
binnen de ruimte van een panoramisch beeld en hij weet het
beeld binnen het kader van de schilderkunst te houden.”
Guy Van den Bulcke bedriegt zichzelf niet, hij is zich bewust
van het onverbiddelijke, het onberekenbare van vandaag de
dag. Daarom verbergt hij zijn gevoelens niet. Zijn liefde tot de
mens, tederheid, zou ik het noemen - ontdekt men onderhuids
in die, voor ons, exotische personages. Door ons te confronteren met ruimten, die niet alledaags voorkomen, door voorwerpen samen te brengen die ons vervreemden en bevreemden,
wordt het natuurlijk evenwicht kortstondig verbroken om dan
onmiddellijk, dankzij een grandioze zin voor harmonie, weer
hersteld te worden. Zulk een demarche is niet zo ver verwijderd van het surrealisme.
Het oeuvre van Guy Van den Bulcke ontleent zijn kracht niet
enkel aan de grote technische vaardigheid, maar ook aan het
drama dat zich vermengt met het licht op de huid, het schijnsel op het haar, de blik in de ogen, de krul om de lippen.

Tekst Marvel van Jole (AICA uit de monogramie “Guy van
den Bulcke”

* Remi De Cnodder volgt Guy Van den Bulcke eveneens
meer dan 40 jaar.

Vier dimensies
De bronzen sculpturen van
Martha Waijop worden gekenmerkt door een zeer eigen en herkenbare stijl. Wie rondom haar
beelden loopt, ontdekt steeds
nieuwe details, vindingrijke
ingrepen en niet eerder opgemerkte oplossingen. De interacties tussen binnenvormen en buitenvormen, licht en schaduw,
stilstand en beweging, vorm en
restvorm, gesloten en opengewerkte delen, sereniteit en
beheerste dynamiek leveren aangename contrasten op die de
sculpturale spanning van het
beeld garanderen en continu de
visuele aantrekkingskracht vasthouden.

Martha Waijop stelt hoge eisen aan zichzelf
en haar beelden: “een sculptuur moet van alle
kanten boeiend zijn”. Daarin onderscheidt het
beeld zich immers van de tweedimensionale
uitingen. Perfectionist als ze is werkt Martha
bovendien al haar beelden zelf af. Met haar
schilderachtige wijze van patineren voegt ze
nog een extra dimensie toe.
Positief en negatief
De laatste tijd is Martha bezig met het
samenbrengen van het figuratieve met het
abstracte, hierbij maakt ze gebruik van positieve en negatieve vormen. In het sculptuur
dat Martha in opdracht van de gemeente
Dronten voor Biddinghuizen mocht maken
heeft zij uit de contacten die zij met de vertegenwoordigers van de achterban had een aantal kernbegrippen gedestilleerd waarmee ze
aan de slag is gegaan. Dit heeft geresulteerd
in ‘het vlakke land’; een verbeelding van water,
de bodem van de zee, beweegbaarheid,
vruchtbaarheid en pionierschap.
Het werk van Martha Waijop is aangekocht
door particulieren, overheidsinstellingen en
bedrijven in binnen- en buitenland.
Werk in openbare ruimten
Onder anderen te zien in:
“Thalassa”, Huizen
“Het vlakke land”, Biddinghuizen
“Ode aan weleer”, Elburg
“Rendez-vous”, Nieuwleusen
“Take care”, Bathmen
“Two hold”,Warnsveld

Lieve Dejonghe Schildert sinds 1996 warme,
fijne, realistische stillevens, op een intiem formaat. Sommige van haar recente werken zijn
groter en eerder magisch realistisch.
In 1995 leerde ze het werk van de hedendaagse
fijnschilder Helmantel kennen en de liefde voor
het realistische weergeven der dingen werd compleet. Ze vervolmaakte zich bij realistische schilders waaronder Le Mair, Diels, Boffé en
Herdin. Het fijnschilderen werd haar voltijdse
passie en job; waarbij Lieve werkt met een eigen
beeld- en vormtaal.Het werd ook een soort van
afrekening met haar opvoeding en opleiding van

de jaren ‘80 waarin realisme “niet kon” en afgedaan werd als “maar een techniekje”. Ook voor
haar moest kunst toen origineel, vernieuwend en
shockerend zijn, “geschilderd vanuit de buik”
zoals dat toen heette. Terwijl zij vroeger in de
musea de zalen van de oude meesters vermeed,
hangt ze nu met haar neus bovenop Vermeer,
Rembrandt, Alma Tadema, Dou,.. genietend en
studerend met buik, hoofd en hart. Wat niet
betekent dat de affectie met abstracte of conceptuele kunst er niet meer is.
Wat ooit zogenaamd alleen techniek was werd
een uitdaging. Voor haar gaat het trouwens over
zoveel meer: het gaat over techniek én compositie én kleur én sfeer én emotie als ook om de subtiele mogelijkheden om met symboliek en mystiek te werken.

Met zijn hand veegt hij het stof
van een beeldhouwwerk in wording, dat hij met zijn fysische energie en artistieke verfijning ter
wereld brengt. Een mens uit één
stuk, zoals zijn beelden, soms zoekend naar de perfecte lijn maar
met vaste hand, weet hij wat hij
wil en zegt wat hij weet. Zo is,
leeft en werkt Emiel De Block.
Creatief werkend in zijn atelier, op
het Gentse kruispunt der
Europese autowegen, is hij een
kind van zijn tijd. In marmer en
brons vereeuwigt hij het universele dat hem vandaag bezielt.

Emiel De Block heeft in zijn
opleiding ook het tekenen leren
waarderen. In 1965 haalde hij de
regeringsmedaille en het diploma
boetseren en in 1967 zijn diploma
plastische kunsten aan de
Academie van Wetteren. Het
diploma beeldhouwkunst van de
Academie van Gent volgde in 1971
en het diploma praktijk beeldhouwen en moulage in 1975, eveneens
aan de Gentse Academie. In 1977
tenslotte kreeg hij een toelage van
het Ministerie van Cultuur. Nu
kon Emiel zich als kunstenaar
waar maken.
In marmer edel en eeuwig
Geest, schoonheid, zichzelf uitdrukken in materie, dat is de
obsessie en tevens de roeping van
de kunstenaar. De aard van de
materie zelf is wellicht voor geen

enkele kunstenaar zo bepalend als voor de beeldhouwer. Emiel heeft veel materies uitgeprobeerd. Franse steen en klei konden hem onvoldoende boeien. Geen wonder dat hij uiteindelijk
bij marmer terecht kwam en er mee vergroeide.
In marmer zal hij voortleven.En brons dan?
Inderdaad, De Block werkt ook in brons. Het is
een heel andere techniek. Het is boetseren in
klei, het aanmaken van de gips en uiteindelijk
gieten in brons. Je hebt er de hulp van derden
bij nodig, maar het creëren, dat doe je natuurlijk
zelf. Marmer en brons zijn kostbare materialen.
Zoals voor de meeste kunstenaars waren erkenning en waardering ook voor Emiel niet vanzelfsprekend. Dat heeft hem echter nooit ontmoedigd.
Hoewel hij inmiddels niet blind was voor het
werk van andere beeldhouwers, streefde hij naar
een eigen herkenbare stijl. En dat groeide. En
ook de erkenning groeide.
In 1978 werd Emiel laureaat van de “Culturele
prijs S. De Lathouwer, beeldhouwen”. In 1979
behaalde hij de tweede prijs in de wedstrijd
“Hulde aan Jacob Jordaens” te Antwerpen, werd
hij tweede in de beeldhouwwedstrijd “Belgica
150” te Brussel en werd hij geselecteerd voor de
15de internationale tentoonstelling voor beeldhouwkunst “Fondazione Pagani” in Legnano,
Milaan. In 1980 won hij de eerste prijs in de
“Nationale Beeldhouwwedstrijd August
Vermeylen” te Oostende, werd hij
bekroond met de “Prix de Sculpture” van het
Salon St-Maur in Touraine (Fr.)en
werd zijn werk binnengehaald in het Salon
International de Val d’Or (Fr.). In
1981,82 en 83 kreeg hij de Gouden Medaille
MAE-EKV Koksijde. Emiel stelde inmiddels
tentoon in binnen- en buitenland en kreeg meer
en meer opdrachten.

Kunstenaars die momenteel exposeren in de Beeldenstorm:
Beelden: Mark Dedrie (B) ⏐ Greta van Puyenbroeck(B) ⏐ Erik Kierkels ⏐ Patrick Vermeiren ⏐ Margreet Bosker ⏐ Frank Biemans ⏐ Frans van Straaten ⏐ Michael Bracke (B) ⏐ Mette Bus
Patrick van Craenenbroeck (B) ⏐ Emiel De Block ⏐ Ad Haring ⏐ Martin Hogeweg ⏐ Lubuïn d’ Haese (B) ⏐ Wilma Hoebee ⏐ Guy Janssen (B) ⏐ Michel Janssens (B) ⏐ Marcel Joosen
Hanneke Pereboom ⏐ Marie José van der Meer-Spreksel ⏐ Ed Schouten ⏐ Marian van Steenoven ⏐ Ada Stel ⏐ Rieke van der Stoep ⏐ Rino ⏐ Peggy Wauters ⏐ Hans Janssen
Toegepaste kunst: Cor de Ree ⏐ John Hellenberg Schilderijen / grafiek: Guy Van den Bulcke ⏐ Eugene Demane (B) ⏐ Epko Cordél ⏐ Marc de Corte ⏐ Lieve Dejonghe (B) ⏐ Marc Mylemans
Carel Huls ⏐ Guy de Jaegher ⏐ Albert Groenheyde ⏐ Corry Olthof ⏐ Drago Pecenica ⏐ Hans Versfelt ⏐ Jos van Riswick ⏐ Tobias Spierenburg ⏐ Gisela Vacca (B)⏐ Rob Bouwman

De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4 - 4744 SM Bosschenhoofd - Tel. 0165 340333 - www.nvdbs.nl - nvdbs@freeler.nl
toegang gratis - geopend: do/vrij van 14.00 tot 17.00 uur - za/zo van 12.00 tot 17.00 uur - (zie site voor openingstijden)

Routebeschrijving
Vanuit de richting Breda: 

Vanuit de richting Roosendaal: 

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
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