






Martin Hogeweg 

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, con-
trasten,
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 vervolgens op
de gewenste grootte in klei uit. Dit model wordt, na droging, zo glad moge-
lijk geschuurd. Het gladde oppervlak zorgt voor een verduidelijking van wel-
vingen en lijnen en tevens voor een prettige taktiele ervaring. De bronsgieter
maakt van dit model een mal waarvan de uiteindelijke beelden worden gego-
ten.



Ans Zondag(1959) studeerde
aan de Koninklijke academie

voor kunst en vormgeving
te Den Bosch. De eer-

ste jaren na haar
afstuderen oriën-

teerde ze zich
voornamelijk
op het platte

vlak. Ze expo-
seerde met gra-

fisch werk en teke-
ningen, in 1990

besloot ze zich toe te leg-
gen op de beeldhouwkunst.

Toen ze in Zuid Spanje
belandde werd ze meteen gegre-

pen door de schoonheid en elegantie
van Andalusische paarden Ans Zondag

legde contacten met de zigeuners, en
daar in de kleine rijscholen (picadors),

begon ze met het maken van kleine paarden
beeldjes. Ze vervaardigde tientallen plastieken,
direct op locatie, terwijl de zigeuners hun paar-

den lieten dansen maakte Ans haar beelden.

Later legde ze zich toe op de meest uiteenlopen-
de dieren, o.a. stieren, geiten koeien, neushoorns,
gnoes, egels olifanten, vogels enz. Maar welk dier
Ans.Zondag ook maakt, ze werkt nog steeds het
liefst midden tussen de dieren.

Ze gelooft dat er zo een directere uitwisseling
plaats vindt tussen het dier en het beeld. Het
resultaat van deze samenwerking zijn zeer gevoe-
lige beelden, fragiel en teder of sterk en krachtig,
maar altijd levendig en duidelijk aanwezig.

Werkwijze
Ans Zondag werkt in verschillende formaten, van
heel klein tot levensgroot. De kleinere plastieken
worden gemaakt in was, de grotere in klei, van
het origineel word een siliconen mal gemaakt.
Van elk origineel worden meerdere kopieën in
brons gegoten. De oplages variëren van 3 tot
maximaal 15 exemplaren.





Jürgen geboren en getogen in Bavaria Duitsland was op jonge leeftijd al gefascineerd
door zijn directe omgeving. Een niet te stuiten drang tot tekenen en schilderen van 

zijn omgeving. Dieren, mensen, landschappen maar ook architectonische onderwerpen. 
Op twintig jarige leeftijd, na het beëindigen van zijn opleiding aan de Josef-Effer Grammar 
School te Dachau volgde zijn eerste expositie. Werk in gemengde techniek met als onderwerp het menselijk naakt. 

Het twee dimensionaal werken kende in zijn optiek een zekere beperking al snel starte hij een opleiding bij meester beeldhouwer
Master Hans-Joachim Seitfudem. Vanaf 1997 begon Jurgen beelden te vervaardigen met de motorkettingzaag. Niet direct het
gedroom-wenste gereedschap voor de doorsnee kunstenaar. Voor Jurgen echter een krachtig middel om tot een maximale
expressie te komen. Zijn beelden in hout, divers van onderwerp met een zwaarte punt op dieren, getuigen van een groot vakman-
schap gepaard aan een sterk gevoel voor anatomie. Zeker gezien het onomkeerbare werk, wat de zaag teweeg brengt in het hout
meer als adembenemend. 

Een eerste kennismaking met zijn werk brengt aanvankelijk bewondering voor het vakmanschap. Maar al snel slaat dit 
over in verbazing. De textuur van de beelden draagt de sporen van de zaag, geven bijna een on af effect. Verzacht door een
beschildering in pastel tinten afgewisseld met zware partijen van diep zwart of donker blauw. Bewonderaars van zijn werk spre-
ken van een poëtische verbeeldingskracht gepaard aan een ongekend scheppend vermogen. 



De valken van Mark Dedrie

In zijn streven naar de perfecte vorm heeft Mark Dedrie (1962, België) een uitdaging gevonden die hem tot het uiter-
ste drijft van zijn kunnen. Velen die vogels goed kennen, met name vogelaars en valkeniers, vinden dat de slechtvalk
een vogel is van de zuiverste perfectie die er in de natuur te vinden zijn. Anderen spreken zo over de giervalk. Mark
Dedrie benadert de uitdaging om deze gestroonlijnde vogels te verbeelden op karakteristieke wijze hij zoekt het niet
in de details, maar in de dynamiek van de vlucht, in de manier waarop de valk zich tot het element lucht verhoudt.
Een vleugel is een aerodynamisch vlak, concaaf en glad als het door heftige beweging en luchtdruk gecomprimeerd
wordt en als een mes de lucht doorklieft. Hiertoe is Dedrie bereid: de valk verbeeld als een aerodynamisch wonder.
Geen details waaraan het oog blijft hangen; niet een illustratie van de vogel met een optelsom van kenmerkende klei-
nigheden. Dedrie wil dat de toeschouwer de wind hoort suizen en als een valk een duizelingwekkende duikvlucht
neemt.

Het suggereren van vleugels in beweging is een moeilijke opgave voor een beeldhouwer. De manier waarop Dedrie
dit probleem aanpakt is eigentijds te noemen, en het gevolg van onderzoek met alle middelen die ons tegenwoordig
ten dienste staan. Hij verbeeldt een vleugel als meer dan een anatomisch silhouet, maar wil dat ze de lucht vangen
alsof ze werkelijk de vogel door de derde dimensie zouden kunnen dragen,

Wat opvalt in het werk van Mark Dedrie is de gladde afwerking en de sterk vereenvoudigde vormen van zijn sculptu-
ren. Hoewel hij werkt in de traditie waarbij kleur achterwege wordt gelaten ten dienste van de vorm, is zijn benade-
ring minder klassiek en letterlijk, eerder een verfijnde destillatie van de zichtbare werkelijkheid. En wordt het een
sculpturaal statement. Hij transformeert de realiteit tot een presentie van volumes en zuivere lijnvoering, de veder-
lichtheid van vogels naar wat eigenlijk een zwaar materiaal is, nl. brons. Het resultaat zijn visueel Èn tactiel aantrek-
kelijke beelden.

Less is more is de duidelijk achterliggende gedachte in het werk van Mark Dedrie. Makkelijk gezegd; om te komen
tot een overtuigende stilering gaat een heel proces eraan vooraf waarin sterke keuzes gemaakt dienen te worden; dit
is 'handwerk'. Omdat zijn beelden het product zijn van handwerk moet je ze niet alleen bekijken, maar ook aanraken
om te voelen wat de maker voelde. 

Ze zijn met weinigen, de beeldhouwers die dieren goed weten te stileren. Nog minder zoeken naar de hoge graad
van verfijning waarnaar Dedrie streeft. Het levert hem zachte, sensuele beelden met een uitzonderlijke gratie. 
Mark Dedrie kijkt met empathie naar vogels, maar hij doet meer dan alleen kijken. Hij bestudeert ze, zoekt naar hou-
dingen en proporties, denkt na over hun wezen, droomt en fantaseert. Alle informatie over de valk, wordt gefiltreerd
door de verschillende lagen, door de ogen, de hersenen, voordat hij met boetseren begint. Hij maakt ze op min of
meer natuurlijke grootte in was of plastiline, elk onderdeel vormend met zijn handen en vingers, als in een liefkozing. 

Met elk nieuw beeld stort hij zich weer in de misére van het ontwikkelen van zijn visie op dat ongrijpbare, dat pure
en lichte van vogels. Hij is ervan overtuigd in de vereenvoudiging het beste de Ètat d’esprit van het dier te kunnen
vangen. In het zoeken naar hetgeen hijzelf als de essentie ziet, heeft hij zijn onderwerp als het ware ëgepureerdí, zon-
der de suggestie van leven in de gracieuze houding en zachtheid van het vogellichaam in het parelgladde brons te ver-
liezen. Kwaliteiten die het gevolg zijn van liefde voor het vak, voor het materiaal, voor het kundig gebruiken van
gereedschap. Het gaat om de manier waarop het was wordt verwarmd en glad gemaakt, en hoe zuiver de mal wordt
vervaardigd en vervolgens hoe fijn het wasmodel wordt afgewerkt. Tijdens het proces van smelten en gieten van het
brons gaat het wasmodel verloren ócire perdueó om na stolling als een feniks uit de as te verschijnen.

Komen zijn beelden op afstand goed tot hun recht, ook van dichtbij is dat het geval. Van nabij valt de parelachtige
'huid' pas goed op. Van nabij zien we ook heel goed hoe hij omgaat met de spaarzame details die het beeld tot leven
moeten wekken. Een oog bijvoorbeeld geeft leven aan een beeld; bij Dedrie kan het slechts een ondiepte zijn of een
vlak dat van richting verandert. Het gaat hem om de synthese van grote vormen, niet om feitelijkheden. Lichtheid en
elegantie weet hij te bewerkstelligen door het uitkienen van minimale punten van bevestiging. Het balanspunt moet
al vroeg in het ontwerp goed overwogen worden. Die bouwkundige prestatie, in combinatie met de mooie, gevlekte
patinaís die lichtheid, zelfs luchtigheid, suggereren in wat een zwaar, tamelijk rigide materiaal is, helpen ook om de
tactiele kwaliteit van zijn beelden te versterken.

Zijn valk zweeft.         Robin D’arcy Shillcock

Op de kunstbeurs van Hasselt wordt de nieuwe valk van Mark gepresenteerd





Rieke van der Stoep

De Kunstenaar
Kunstenaar wordt je niet, dat ben je bij je
geboorte.
Het is voor mij een manier van leven en
beleven met een enorme drang om daar
vorm aan te geven.

En hoewel ik pas op latere leeftijd echt koos
voor de kunstenaar in mij, heb ik me van
kinds af aan altijd kunstzinnig bezig gehou-
den op allerlei vlakken. Zoals met textiel,
toneel, schilderen, tekenen, ontwerpen. Heb

ook een aantal jaren een eigen grafisch
ontwerpbureau gehad. 

Voor mij is het beeldhouwen een
sublieme uitingsvorm van wat ik

innerlijk ervaar.

Het is mijn manier, mijn eigenheid
die er voor zorgt dat mijn beelden de
vorm krijgen die ik er bewust en

onbewust aan geef.

Mijn gedachten
Ik voel me zeer verbonden met de aarde
en het universum. Vind het fantastisch
om daar deel van te mogen uitmaken. 
Ik vind het leven een grote ontdekkings-

reis, waarin we met z’n allen
onderweg zijn in een con-

stante voortgaande
beweging van bewust-
zijn. Noem het evolutie.

Er is een natuurlijke drang dat
alles wat leeft en elkaar raakt in

beweging (trilling) brengt. Het is
een constant voortgaande, oneindige

energievorm. Alles is energie. Dus ook
onze gedachten en onze manier van beleven.

De cirkel
Daarom is de cirkel zo’n mooie vorm! Ik
maak er vaak gebruik van.
Voor mij is het een symbool voor:  het vrou-
welijke, het oneindige, de beweging, maar
vooral voor de energie van het denken en
voelen. 



Het doel
Het doel van de kunst is niet het uiterlijk
weer te geven, maar het innerlijk. Ik breng
mijn innerlijk naar buiten en maak er beel-
den van.

Kunst is een communicatie vorm waarin
het onbewuste naar bewustzijn kan worden
getransformeerd. Ons innerlijk is onze
echte werkelijkheid.

Onze kwetsbaarheid, maar ook onze kracht
verbeeld ik in mijn beelden 

Mijn inspiratie
Inmiddels ben ik nu zo’n 15  jaar bezig met
deze uitingsvorm. Ik heb ervaren dat men-
sen erkenning, troost en herkenning vinden
in mijn beelden. En dat op zijn beurt ervaar
ik weer als een cadeautje, want zo is er een
kruisbestuiving gaande in positieve zin. En
dat maakt de wereld weer een beetje mooi-
er.

De diepere laag van waaruit mijn beelden
ontstaan blijken vaak aansluiting te vinden
bij de kijker. Er is dan een non-verbale com-
municatie ontstaan die dieper raakt dan
woorden kunnen zeggen. Ik haal mijn inspi-
ratie uit  alles wat mij beroert. Dat kan een
gesprek zijn of een bijzondere foto. 
Een artikel in de krant, of een vlek in het
tafelkleed Soms word ik s’ nachts wakker en
dan weet ik ineens wat ik ga maken.
Heb altijd een blocnote met pen op mijn
nachtkastje.

Mijn beelden zijn onderweg, in beweging,
doen bijv. een stap of laten zich vervoeren.
De kwetsbaarheid , maar ook de kracht van
de mens beeld ik erin uit. 
De beweging ontstaat. Zo zijn ook de
boten ontstaan vanuit de gedachte dat je je
mee kan laten voeren op de stroom (van het
leven) 

Het proces van maken
Ik  verwerk vaak stof, hout en of steen in
mijn beelden.

Wij handelen, communiceren en spreken
n.a.v. de manier waarop we denken en voe-
len. Waarop wij in het leven staan.

Wij maken met elkaar de wereld tot wat het
nu is. Wij zijn verantwoordelijk voor de
gevolgen van ons denken.

Ik vind het van groot belang bijvoorbeeld
om positief te denken, omdat ook deze ener-
gie verspreid wordt over onze wereld en in
contact staat onze medemensen en met het
universum. De openingen en gaten in mijn
“gedachtecirkels” zorgen ervoor dat de ener-
gie kan doorstromen.

Een afgeleide van de cirkel is de vorm van
het schild en de vleugel. Ook deze  symbo-
len gebruik ik regelmatig in mijn beelden.
Het schild als vorm van bescherming.
De vleugel als symbool van de innerlijke vrij-
heid. De bezieling

Mijn beeldtaal en de geometrie
De tekens die ik op mijn beelden maak
noem ik “mijn beeldtaal”, mijn “gedachten
schrift”.
Ik zie in ons denken en voelen allerlei patro-
nen. Iedereen heeft zo zijn eigen patroon.
Dat maakt de wereld zo kleurrijk, want wat
mij betreft mogen al die patronen er zijn.
Sterker nog, daarmee kunnen we aan elkaar
groeien. Als we er maar voor open staan.

Daarnaast is de geometrie van belang voor
mij. De geometrie is een verschijningsvorm
die terug te vinden is in alles  wat leeft. Het
hele universum, de sterren, de natuur, de
bomen, de dieren, het menselijk lichaam,
onze cellen, zijn gevormd volgens de wetten
van de geometrische verhoudingen.

Ik gebruik deze vormen, omdat ze prachtig
zijn op zich, maar ook omdat de energie
ervan heel mooi aansluit op wat ik wil vertel-
len met mijn beeld. Ook blijkt de Geometrie
een diepgaande werking op onze geest te
hebben. Plato heeft ooit gezegd: Geometrie
zal de ziel naar de waarheid leiden.





Nadine Callebaut, (1958, Zottegem, België)

Opleiding:
Monumentale Kunsten – St-Lucasinstituut – Gent  - Stelt tentoon in zowel Belgische als buitenlandse galerijen 

Techniek 
Olie mixed media op paneel (of andere drager)
Voor de opbouw van haar schilderijen gebruikt Nadine Callebaut traditionele technieken gecombineerd met hedendaagse
materialen.

De basisdrager is een houten paneel (of andere drager).
Daarop brengt Nadine marouflages aan met gewassen lijnwaad en/of ongeprepareerd doek en/of bewerkt papier. De marou-
flages worden aangebracht met een zelfbereid zuurvrije lijm. Met marouflage wordt het plakken van een buigzaam materiaal
(vb papier) op een onbuigzame plaat bedoeld.  Marouflages worden echter meestal op kleine stukjes van het werk uitgevoerd,
men name daar, waar een dieptezicht verkregen wil worden. 

Daarop komt een voorschildering en/of withoging (grisaille).
Intensere dieptewerking = tempera in combinatie met andere materialen 
Hierop komt dan, één of meerdere marouflages van oliehoudend harslinnen –papier De gezichten worden uiteindelijk geschil-
derd in de olie- glacistechniek. 

(olie)glacistechniek = het schilderen in fijne, transparante olieverflagen waarbij de basiskleuren worden gemengd met een zelf
bereid medium (transparantie) en waarbij de eigenlijke kleur op de schildering wordt bekomen (techniek Van Eyck om per-
spectief te bekomen = dieptezicht). De eigenlijke schildering wordt op speciaal fresco papier gedaan (resultaat de fijne schilde-
ring= geen uitvloeiing) Daardoor zijn de gezichten zo gedetailleerd teruggegeven.

Tussen de verschillende lagen bevinden zich verschillende materialen 
(vb stoffen, linnen,..) om kleur, licht/schaduw …. te bekomen

Als eindlaag wordt teerhars en eventueel (al dan niet gekleurd) wax-vernis gebruikt 

Visie 
Het vertrekpunt is het eigen denken, de eigen ervaringen, 
maar hebben de bedoeling het persoonlijke te overstijgen en zo te komen tot universeel menselijke afbeeldingen.  Verschillende
emoties en de dagelijkse werkelijkheid vinden dus een rechtstreekse weerslag in het werk : over de nood aan menselijk contact
en de mislukking ervan, relativiteit van het leven; geweld en vergankelijkheid ook. 

De figuren zijn allen gekwetst en beweegloos, alsof ze gestold zijn; denken wordt veruitwendigd; een poging betekenissen te
vatten en ze door middel van materie uit te beelden . 
Doch willen ze niet somber of troosteloos ogen; maar wel een dualiteit benadrukken, zoals lijden z’n tegengewicht vindt in lief-
de dreiging bescherming mogelijk maakt en het lelijke, het mooie impliceert. 

Tegenover gefragmenteerdheid staat een nieuwe éénheid; een nieuw evenwicht en een andere identiteit. Tegelijk breng ik een
reflectie op de figuren versus innerlijke afbeeldingen : het ligt nooit in mijn bedoeling gelijkende, noch psychologische afbeel-
dingen van personen te maken, maar innerlijke afbeeldingen van de geest van de mens. Het zijn geen personen met een verhaal,
maar portretten van een mens geconfronteerd met een veelheid van verwarrende gevoelens, reagerend op gebeurtenissen in de
wereld, die streven naar éénheid – met zichzelf en met z’n omgeving. 
Ondanks de gelaagdheid zijn ze dus niet expressionistisch (emotioneel verhalend) bedoeld, maar wel wil ik een leegte, een
schraalheid bekomen. Misschien kan die “soberheid” ook als expressie gelezen worden maar dan niet op een emotionele wijze,
maar voortkomend uit de logica van gevoelens . 
Het werk ontstaat uit een soort verscheurdheid; door de bezorgdheden en kwetsuren in de maatschappij en in jezelf samen te
voegen, kan je ze “objectiveren”; en herstelt het de verbondenheid; de éénheid – dit houdt een holistische benadering van de
dingen in (eenheden - heelheden – hologrammen). Er blijft een algemene fascinatie spreken over het fenomeen “ tijd” en de
invloed ervan op onze herinneringen en ervaringen. 

De figuren tonen hoe tijd omgaat met vergankelijkheid en hun onlosmakelijke verbondenheid. Het werk streeft naar een rust-
punt; de vluchtigheid; de overdaad aan beelden; het voordurend beweeglijke eigen aan deze tijd; deze cultuur, moet terugge-
drongen worden… tot iets voorgoed stilstaat – een gelaat, dat niets meer vertoont dan wat gelaten trekken. Dat juist daardoor
alles verraadt.



Gerda De Jonghe

Degelijk geschoold op de academies van
Anderlecht, Aalst, Liedekerke en Ninove aan-
gevuld door seminaries met buitenlandse
beeldhouwers en keramisten. Getuigt deze
kunstenares dat het vooral de gevoelens en
waarnemingen van het ogenblik zijn die haar
boeien of ontroeren. De vrijheid om deze emo-
ties in sculpturen vast te leggen is haar onmis-
baar.

Gerda houdt van zoeken en experimenteren
doch wanneer ze wat nieuws ontdekt houdt ze
het reeds voor bekeken en graaft naar nieuwe
bronnen. Vandaar een grote verscheidenheid in
vormgeving en technieken. Haar thematiek is
doordacht.

Hoewel de onderwerpen spontaan opborre-
len,worden de ideeën verder gekneed en afge-
dwongen. Vele werken zijn op de natuur geba-
seerd, al tonen ze niet altijd een evidente gelij-
kenis. Andere zijn uit stress en spanning ont-
staan, soms in temperamentvolle ruwe structu-
ren en elders in een meer geraffineerde textuur.

Daartoe gebruikt ze ook wel eens gras, stok-
ken, touw, metaal en beton waarmee ze een
contrasterend lineair tegenover de omgevende
vlakwerking bereikt.

Zij stelt zich vragen: “wat is goed en wat
is slecht?” Zij omhult de laatste boom
door er een beschuttend huis rond te
bouwen en ziet hem als symbool van
onze ontwortelde wereld.

Haar werk kan zinnelijk of zintuiglijk
zijn. Gerda is luisterbereid of wil half
blind nog helderziend blijven.

Zij bouwt haar wereld op zoals het
door het leven wordt aangeboden,

soms geometrisch en
vlak, maar morgen

speels als de 
willekeurige 
natuurgrillen.

Maurits Nevens



Vandaag dienen de overgebleven meanders van de
Leie als vissersplaatsen, maar ze bezitten nog steeds
die magnifieke stilte en de laatste zonnestralen van de
avondzon gloeien zo sterk na op het oppervlak van de
stille waters dat ik uren kan zitten kijken naar de
reflecties van de bomen waar doorheen de wind ruist.

Er is zo’n onweerstaanbare drang en verlangen om dit
te schilderen, om die majestueuze nagloei van zonne-
stralen vast te houden, dat ik besliste om mijn schil-
dersatelier op te richten in de nabijheid van de Leie
oevers. En tot mijn grote voldoening leent aquarel
zich uitstekend voor dergelijke onderwerpen!

Zo werden mijn “Golden River Studios” geboren in
een machtige omgeving waarin ook Emile Claus schil-
derde en die nog steeds die eeuwige rust en harmonie
uitstraalt.

Onderwerpen die Guy onder andere bezighouden
zijn: natuur in de breedste zin des woord’s met uit-
stapjes naar architectuur in oude steden.

Guy Gruwier (1963), maakt aquarellen woont en werkt in de omgeving van de Leie, België. Deze romantische rivier had rond
1900 een bloeiende vlasindustrie, Een van de productiestappen was het ìrotenî van het vlas door het in water te leggen in
rootbakken. Hierdoor werd het water geel-rood gekleurd en kreeg de Leie de naam van de “gouden rivier”. Rond deze tijd
ook waren een aantal Vlaamse schilders bezig met het “vangen” van het licht en de atmosfeer van de Leie taferelen op doek.
Zij maakten deel uit van de beweging van het Vlaamse Impressionisme maar algauw werd hun stijl het ìluminismeî genoemd,
naar de eigenschap om het licht op doek te vangen. Een van hun illustere vertegenwoordigers was Emile Claus (1849 - 1924),
een schilder die ik erg bewonder en respecteer.





Jonneke Kodde (1958)  

Want kunst ontstaat door inspiratie

Mijn inspiratie komt vaak direct uit de natuur.
Dynamische, ranke vliegende vogelbeelden.
Dat moment van spanning en beweging.
Die trek naar de volgende bestemming.
De toekomst, het nieuwe, maar ook de terugkeer.
Dat probeer ik te vangen in mijn beelden.

Daarbij is de observatie essentieel.
De beweging van vleugels gevat in een ogenblik.

Altijd kijkend naar de natuur.
Sterk werkend uit mijn geheugen.
Probeer ik het beeld zo rank mogelijk vorm te geven.
Zoekend naar de grens wat technisch nog kan in brons.
Als basis om te boetseren kies ik voor zwarte was.
In dit materiaal zijn de slanke vormen treffend op te bouwen, die later in het zware
brons toch de indruk geven dat de compositie loskomt en vliegt.

Het kiezen van de plaats in de ruimte. Zorgen dat het beeld van iedere zijde een vrien-
delijke uitstraling krijgt. Altijd weer dat element van natuur en beweging. Door de
boetseerwas krijg ik de mogelijkheid om creativiteit en spanning in mijn beelden te
combineren.

Jonneke Kodde



Christien Dutoit

Sculpturale keramiste. Opleiding aan het Sint-Lucas te Gent, keramiek avondlessen aan dezelfde instelling en diverse cursussen .
Haar werk 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 onderlin-
ge verbondenheid en het achterna lopen van onbereikbare doelen zijn onderwerpen die we terug zien komen in het werk van
Christien.

Gevoel dat zij niet altijd in woorden kan vatten brengt zij tot uitdrukking in vlijmscherp geaccentueerde maar altijd individueel
herkenbare beelden.

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.



Haar figuren lijken de wereld te bekijken met  een blik vol vragen alsof ze er teveel van vervreemd zijn. Ze zijn versteend in een
afwachtende houding alsof ze de bewakers zijn van een wereld waar ze niet meer thuishoren.  De smalle gezichten, met de
hoge jukbeenderen en lange fijne neus, waarin de geprononceerde emoties als versteend gebakken liggen, zijn de uiteindelijke
weergave van het archetype. Er is een neiging om de materie tot nog meer uitgesproken ontwezenlijking om te vormen. De
echte levende mens vervaagt tot een herinnering. Het gezicht in de beelden wordt een ì symboolî van de Mens .

Haar creaties roepen onveranderd een momentopname van wisselende gevoelens op. Daarom ook kan en wil zij er nooit in sla-
gen die tijdsgebonden expressie in een identieke vormgeving te herhalen, zelfs niet in haar bronzen beelden die allemaal enige
stukken zijn.

Insperatie
De klei zelf inspireert me als materiaal: het aanvoelen van de materie, de gewilligheid, plooibaarheid waarmee je vormen kunt
"vormgeven" is al een onuitputtelijke bron van plezier.  Het is net of de dingen die ik wil maken al in de klei bestaan en je ze
met enkele toverknepen laat tevoorschijn komen.  Je hoeft maar de gepaste bewegingen te doen en je bekomt wat je wou !

Met klei maak je ook de dingen ZELF, het zijn geen afbeeldingen ervan ! Vb. een tekening van een mens is er een afbeelding
van, een beeld is dat niet, het is een driedimensionale mens of althans wat voor mij op dat moment als mens moet doorgaan.
Een beeld neemt ook een ruimte in, drie dimensies kans om met vormen een compositie in de leegte te scheppen.  Je hebt de
beperkingen niet van een blad papier of van een schildersdoek, noch in de hoogte, noch in de breedte, noch in de diepte.

De mens in mij is ook een inspiratiebron.  Het is in feite de drijfkracht die me nooit rustig laat "vegeteren".  Als mens heb ik
mijn problemen, mijn beperkingen, vreugdes, onvredes, verwachtingen, pijnen, tederheden, ... enz.   Ze woekeren dag en nacht
en dwingen me telkens weer naar m'n atelier om daar vrede en orde te scheppen in die gevoelens, om ze weg te boetseren of
om ze duidelijker te maken voor mezelf, "grijpbaarder" en begrijpelijker.  Soms zijn het meerdere gevoelens in één werk die aan
bod komen; je kan trouwens een gevoel niet met één woord omschrijven, het is in feite meer een volledige toestand.  Op die
manier gezien is boetseren voor mij m'n evenwicht zoeken.

De mens rond mij vormt op die manier ook een inspiratiebron, want je leeft samen mét mensen die je gevoelens mee bepalen.
Soms beeld ik me een toestand in van een andere persoon, of beter gezegd : ik geef m'n oordeel over hoe hij of zij zich voelt.

Bij mijn beelden zie ik de mensen rondom mij als composities in de ruimte, door hun houding, stand van armen, benen, hoofd
en handen.  Bij mijn "groepen" hebben ze dan een relatie met elkaar qua compositie:  ze zijn dan een ritme, een herhaling met
aandacht voor de diagonale, verticale of horizontale overheersende lijnen in de schikking.  Maar toch blijft dit niet beperkt tot
een afbeelding van het "zichtbare".  Ook het "onzichtbare" probeer ik gestalte te geven:  dit is dan de onderliggende betekenis,
de drijfkracht die me aanzette tot...

Stijl
Ik werk reeds meerdere jaren met klei.  De eerste beelden zijn qua stijl niet te vergelijken met wat ik nu maak; en wat ik nu
maak zal waarschijnlijk verschillen van wat ik binnen 5, 10, 20 jaar zal maken.  Stijl is iets dat mee evolueert met je persoon en
met je kundigheid. De typische lange gezichten zijn er niet in één dag gekomen maar stap voor stap, beeld na beeld, jaar na
jaar.  Het waarom weet ik niet maar ik hou van dat gezicht, het is mijn archetype; ik hou van de fijne smalle opbouw, de enigs-
zins uitpuilende ogen en het bolle voorhoofd, de geprononceerde jukbeenderen, de lange smalle neus en kin.  Ik neig ertoe om
het allemaal nog meer uitgesproken te maken, nog langer, nog fijner... tot de vergelijking met een echte levende mens nog
slechts een herinnering kan zijn.  Dit gezicht is dan een symbool geworden van een gezicht.  Zo is het in feite met gans het
figuur, ze zijn symbolen en tezelfdertijd ook compositiematerialen; de slanke handen met de lange vingers vormen een uitdruk-
kingsmiddel, een accentueren van een "toestand", maar tezelfdertijd zijn ze een ritme in een compositie.  De decoraties (drapa-
ges e.d.) zijn ook op die manier bedoeld.

Techniek
Wat ik maak noemt men sculpturale keramiek.  Keramiek duidt op gebakken klei (± 1220C).  Elk beeld is opgebouwd uit holle
kleikokers die aan elkaar gewerkt zijn.  Dit moet zo omdat de beelden zouden barsten of kapot springen bij het bakken.  Ik
gebruik witbakkende klei die ik bewerk met allerlei oxides en engobes om de beelden hun kleur te geven.  Ik heb een voorkeur
voor blauwe accenten t.o.v. het warme beige en bruin van het beeld omdat het een prachtige combinatie vormt, meer een
tegenstelling eigenlijk.  Het blauw verlevendigt ook de motieven die in de decoraties aanwezig zijn en geven meer ritme eraan.






