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 vakmanschap gepaard aan een sterk gevoel voor anatomie. Zeker gezien het onomkeerbare werk, wat de zaag teweeg brengt in het hout meer dan 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 spreken van een poëtische verbeeldingskracht gepaard aan een ongekend scheppend vermogen.

Dirk De Keyzer
In een tijd en omgeving waar creativiteit eerder een afwijking dan een verdienste was wist de jonge Dirk De
Keyzer niet welke richting hij uit wou met zijn leven. Dus richting vakschool en op het spoor gezet voor de
fabriek. Maar minder platgetreden paden lonkten, waardoor hij een paar jaar later in de Koninklijke academie van Eeklo terecht kwam en daar de liefde voor het werken in brons opdeed. Steeds meer werd brons
voor Dirk het ideale medium om beeld te geven aan zijn denkwereld.
De grote voorbeelden George Minne, Constantin Meunier en August Rodin indachtig, werd in zijn atelier
de ietwat in onmin geraakte traditionele verloren was methode waar nodig opnieuw uitgevonden en bijgeschaafd. Daarbij werden de grenzen van wat technisch haalbaar geacht was niet geschuwd en soms zelfs
overschreden. In tegenstelling tot zijn voornaamste invloeden verlaat dirk het klassieke vormidioom om een
volledig eigen vormentaal te ontwikkelen. Dit maakt het onmogelijk om zijn werk een plaats te geven binnen bestaande stromingen, bewegingen of modes.
De belangrijkste inspiratiebron voor het beeldhouw werk van Dirk De Keyzer is niets minder dan het leven
zelf. De wereld wordt omgebogen naar een alternatieve parallelle wereld waarin grote en alledaagse problemen gecompenseerd worden. Zonder in een kinderlijke naiviteit te vervallen krijgt positiviteit en grensoverschrijdend denken een zeer belangrijke rol toe geschreven.
Dit blijkt vooral uit het feit dat de figuren in geen enkele, of juist in alle culturen schijnen thuis te horen. Bij
uitbreiding zou men het een geheel eigen invulling aan het begrip "universele mens" kunnen noemen, verheven boven uiterlijke kenmerken, culturele verschillen en tijdelijke trends om zo de nadruk op het individu en
diversiteit te leggen.
Een ander belangrijk aspect binnen de kunst van Dirk de Keyzer is humor. Hij is er sterk van overtuigd dat
humor, in tegenstelling tot negativiteit, de speerpunt van maatschappijkritiek kan zijn. Ontwapenende
humor eerder dan billenkletserij om relativering en verdraagzaamheid te stimuleren. Het werk van Dirk De
Keyzer roept in deze drukke tijden op tot stilstaan bij de ondraaglijke lichtheid van ons bestaan. Een
moment van zelfreflectie om op te roepen tot een kleine ontsnapping uit de dagelijkse realiteit.
De sculpturen zijn een momentopname van Dirks alternatieve wereld en nodigen de geamuseerde toeschouwer uit om toe te treden tot de beeldhouwer zijn persoonlijke universum. Op die manier beleeft de
toeschouwer tijdens het kijken dezelfde ervaring als de kunstenaar bij het creeren. Dirk ziet het creatieproces als een soort therapie die hem helpt de wereld vanuit een ander perspectief te aanschouwen en probeert
dit te projecteren op de toeschouwer.
Niettegenstaande zijn eigen unieke vormentaal krijgen universele gegevens zoals het menselijk streven naar
geluk, schoonheid en harmonie een prominente rol toebedeeld. Op deze wijze tracht de kunstenaar in dialoog te treden met zijn publiek waarbij net als in het leven zelf niet altijd wordt gefocust op vooropgestelde
doelen maar eerder op de weg daarheen.

Beelden van Dieren
De verscheidenheid in de dierenwereld fascineert me enorm. Bij toevallige ontmoetingen met dieren en
wanneer ik een dier langer observeer voel ik ontzag en ontroering. Dieren blijven me verbazen. Hiervan
wil ik iets vastleggen in mijn beelden.
Ik doe dat zowel in brons, steen en hout. Brons, aanvankelijk vloeibaar en uiteindelijk zeer sterk, biedt de
mogelijkheid leven, beweging en gevoel mee te geven aan een beeld. Steen, hard en weerbarstig, nodigt
uit tot maken van solide vormen die de natuurlijkheid van het materiaal uitstralen. Hout, fijnzinnig van
structuur en zachtaardig van uiterlijk, geeft een subtiele vorm mee aan een beeld.
Ieder dier heeft zijn eigen innerlijke kracht en uiterlijke spanning. En karakter, stemmingen en eigenaardigheden. Dit alles probeer ik te ontwarren en weer te geven met respect voor het dier. De verschillende
materialen waarmee ik werk geven mij de mogelijkheid dat treffend te verbeelden.
Ooit begon ik met tekenen en boetseren van apen in Artis. Vele andere dieren hebben mij in de afgelopen
twintig jaar geïnspireerd. Wilde, exotische dieren, maar ook gedomesticeerde dieren, die bij en om ons
heen leven. Ik raak niet uit gekeken.
Op de fiets onderweg naar mijn atelier: grappige ezels, prachtige zwanen, roofvogels, paarden en koeien.
In een dierentuin: statige giraffes, enorme olifanten, lome beren, mysterieuze uilen.
Wat mijn netvlies vangt geef ik weer in mijn beelden. Zo vertel ik mijn verhalen, uit liefde voor het dier.

Fiona Zondervan

Ans Zondag(1959) studeerde aan de Koninklijke
academie voor kunst en vormgeving te Den
Bosch. De eerste jaren na haar afstuderen oriënteerde ze zich voornamelijk op het platte vlak. Ze
exposeerde met grafisch werk en tekeningen, in
1990 besloot ze zich toe te leggen op de beeldhouwkunst. Toen ze in Zuid Spanje belandde
werd ze meteen gegrepen 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 paarden lieten dansen
maakte Ans haar beelden.
Later legde ze zich toe op de meest uiteenlopende 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.
Dogs & Cats
Voor de thema expositie maakten Ans onder
andere bijgaande doberman.

