KetaKeti 2018 veiling
De hier gepresenteerde werken gaande van foto’s, multiples, tekeningen, schilderijen en sculpturen
tot toegepaste kunstvormen zijn stuk voor stuk zorgvuldig geselecteerd. Ze zijn door galerijen of
verzamelaars of kunstenaars die staan voor kwaliteit aan de vzw KetaKeti geschonken. Verschillende
kunstenaars, die onze werking een warm hart toe dragen, hebben zelfs, voor de tweede of derde
keer een werk geschonken, sommige kunstenaars zijn ons al trouw van in den beginne!. Veel van de
participerende kunstenaars hebben tentoonstellingen in binnen- en buitenland achter de rug en zijn
opgenomen in belangrijke collecties. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar het
schoolproject, voornamelijk om de weddes van de leerkrachten te betalen de komende 2 jaar.
Gezien de startprijzen op deze veiling, zeker in verhouding tot de kwaliteit en de werkelijke waarde
van de werken, vrij laag zijn, zijn hier zeker unieke aankopen te doen.
De volgorde van de werken is willekeurig: de volgorde zoals ze toevallig voor de lens kwamen
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Mie Ghesquière (Oostende, 1966) is een volbloed keramiste. Ze
is gefascineerd door de oermaterie klei en creëert er verhalen
mee: over het leven en de kracht in de natuur. Mie is grotendeels
autodidacte en volgde onder meer workshops in de Filippijnen en
in Thailand, waar ze ook lang heeft gewoond.
In haar reeks ‘boxes’ start ze van een doos, gemaakt in zwarte
steengoed en porselein. In de doos wordt een idee uitgewerkt en
de daaruit voortvloeiende vormen laat ze evolueren naar
gebruiksgoederen. Zo ook in dit gevoelige werk met de titel
ontluiken. De begeleidende tekst erbij luidt: “ontluiken- dromen
en fantasie, zaad van creaties. Laat ze niet enkel woekeren,
spring eruit.”
Anne Kuypers woont het Antwerpse en is naast haar job als
muziek- en dramatherapeute erg creatief bezig en volgt al vele
jaren kunstacademie. Het werk oogt abstract maar lijkt
terzelfdertijd een landschappelijk gegeven vanuit een
vogelperspectief te suggereren. Een kleinood, eerlijk werk
geschilderd met een groot hart.

Een geschilderd tweeluik van André Navez. Harmonie, sereniteit
en gevoeligheid zijn sleutelwoorden in het werk van André
Navez. Navez speelt in zijn composities met materie ( vandaar
dat het werk nogal weegt) , met delicate kleurnuances, met
zachte dégradés, met vlak en lijn, glad en ruw. Minimalistisch
werk dat zoekt naar de essentie en uitnodigt tot innerlijke stilte.
Als kijker word je geprikkeld om het schilderij en zijn verfhuid
aan te raken.
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Intrigerend portret, op papier, van Pierre De Smedt.
Als psychotherapeut ontdekte Pierre al het belang en het
potentieel helend effect van kunst en creatie in het werken met
z'n cliënten. Sinds enkele jaren maakt hij zelf kunst, waarin de
menselijke figuur en het portret centraal staan. Zijn portretten
zijn echter niet zomaar portretten. Via een eigen techniek op
zuigend papier laat hij zijn geportretteerden, al schilderend en
op intuïtieve wijze, te voorschijn komen. Niet het uiterlijke oog en
de realistische observatie maar het innerlijke oog dat peilt naar
het onvatbare en afgrondelijke in een mens, staat centraal in zijn
werk!
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Ook de fotografie, een medium dat in de hedendaagse kunst
steeds meer een belangrijke plaats is gaan innemen, is
vertegenwoordigd in deze veiling met deze foto van de Dilbeekse
Lut Bruyninckx.
In dit studiowerk weet ze heel subtiel met het licht te spelen en
creëert ze een mysterieuze sfeer. Het personage kijkt indringend
naar de toeschouwer maar geeft zich niet bloot.
Een knipoog naar het bekende werk van Vermeer
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De Brugse Marleen Lamote is een laatbloeier. Heel bijzondere
foto's maakt ze, gekenmerkt door weglaten ,uitpuren, naar de
essentie gaan. Haar foto's bewegen zich op de grens van
schilderkunst, grafiek en fotografie. Ze ontstaan vrij intuïtief, niet
zelden vanop het balkonnetje van haar appartement in Brugge.
Marleen houdt van de zee en dat is duidelijk zichtbaar in dit
eerste werk met als titel ‘seasensation’, werk dat bovendien zeer
grafisch oogt. Ze was eerder laureate van het Kunstsalon Brugge
en was recent laureate van een fotografiewedstrijd in St Martens
Latem .
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Werk 2 Marleen Lamote: Ook in dit tweede werk zie je Marleens
gevoel voor de poëtische kracht van mensen, dingen, natuur.
Het is alsof ze, met haar foto’s, iets uit de stroom van het leven
wil redden. En ze slaagt daar meestal wonderwel in
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Werk 2 André Navez :tweeluik roze
Zie ook #3 voor de duiding
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Pascal Martine Tayou (1967) behoort tot de internationale top
van de kunstwereld. Hij is een Kameroense beeldhouwer en
installatie- en videokunstenaar, die onder meer participeerde
aan Documenta 11 in Kassel en aan de Biënnale van Venetië. Hij
studeerde rechten, maar ontwikkelde zich als autodidact tot
kunstenaar en woont momenteel in Gent. Volgend jaar heeft hij
een solo-expo in het Mu.Zee in Oostende. Zijn sculpturen en
installaties, vaak met textiel en allerlei recuperatiematerialen,
zijn krachtig en poëtisch. Z’n werk gaat over identiteit, traditie,
de magie van kleine dagelijkse rituelen en over kolonialisme. Hij
wil met z’n werk geen politieke, maar . veeleer ‘menselijke
statements’ maken. Zo ook in deze editie nav een expo in het
Smak van 2005. Een unieke kans om het werk van een
internationaal topkunstenaar voor een bescheiden bedrag in uw
huiskamer te brengen.
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Het werk van Willy Desauter ( Brugge 1938) wordt weleens
omschreven als ‘zacht minimalisme’. Vorig jaar nog was hij
centrale gast in het Groeninghemuseum en binnenkort exposeert
hij in de legendarische galerie van Ronny Van de Velde in Knokke.
Zijn werk, vooral zijn zgn krijtschilderijen, komt op een
ambachtelijke manier tot stand. Het is steeds uitgepuurd en wil
iets meedelen over de essentie van schilderkunst, sculptuur en
architectuur. Eigen aan Desauter is dat hij het schilderij vervormt
tot object door het bijvoorbeeld te presenteren als tafel. Wat
hem vooral fascineert is het bezig zijn met de materie en de huid
van een werk.
Ook in dit merkwaardige drieluik uit 1978, een editie van het
Smak waarin zacht grafische rasterpatronen subtiel in mekaar
lijken te schuiven als gevolg van een andere lichtinval.
Heel esthetisch en uitgezuiverd werk van één van onze
belangrijkste nog levende minimalisten.
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Jules Fonteyne is een Brugs kunstenaar uit de vorige eeuw
( 1887-1964) en staat vooral bekend als tekenaar, graficus,
begenadigd portrettist en illustrator. Onder meer maakte hij
tekeningen bij meerdere boeken van Stijn Streuvels en Felix
Timmermans.
Hij was ook een tijd directeur van de Brugse Academie tot 1947.
Het meest bekend zijn z’n tekeningen en etsen waarin hij figuren
en taferelen uit het arme Brugge in zijn jeugd afbeeldt, zoals ook
in deze litho: vis of groenteverkopers, volksvrouwen, koetsiers,
processies enz.. Als achtergrond is Brugge daarbij nadrukkelijk
aanwezig. Hij kleurde z’n etsen soms in met aquarel wat ze een
bijzonder cachet gaf. Werk van hem is terug te vinden in het
Volkskundemuseum en in het Provinciaal Museum Lijsternest.
Cyr Frymout (Poperinge, 1938), broer van astronaut Dirk
Frimout, gaf les aan verschillende academies, o.a. in Anderlecht
en ook in het regentaat Maricolen Brugge.
Eigen aan Frymouts kunst is het coloriet, zijn vrije omgang met
de realiteit, en het als het ware in beweging zetten van
voorwerpen. Door de jaren heen blijft hij trouw aan een
schilderkunstige aanpak waarbij hij fragmenten uit de realiteit
samenvoegt in composities, die verwantschap tonen met het
vroege kubisme.
Aanvankelijk, zo ook in deze editie uit 1976, voert een soort
surrealisme daarbij de boventoon, terwijl vanaf ongeveer 1990
een stijlvaster en abstracter kubisme zijn intrede doet.
Jean Bilquin: Een tweede werk van Jean Bilquin met een
enigszins andere signatuur en met een meer poëtische inslag.
Een werk om bij weg te dromen
zie ook #16
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Het werk van schilder en keramist Philippe Bouttens ( 1961), is
in zekere zin verwant aan dat van Piet Moerman. Ook hij wordt
gezien als een exponent van diezelfde beweging begin de jaren
tachtig. Hij is leraar aan de Academie in Kortrijk. Hij schildert
zwierige, krachtige taferelen waarin vaak dieren opduiken. Vaak
hebben ze iets speels of zijn ze licht grotesk getint. Zijn werk
geeft plastisch vorm aan beweging, dynamisme en vitaliteit.
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Veerle Rooms uit St Niklaas is opgeleid in ets- en
zeefdruktechnieken en is één van onze belangrijkste Belgische
grafici. Werk van haar is onder meer terug te vinden in het
MUzee in Oostende. Ze laat zich inspireren door vreemde
culturen en door zowel de vroegste prehistorische graffiti als
door hedendaagse graffiti. Ze werkt veel met tegengestelden als
licht en donker, contrast en harmonie of het amorfe versus het
geometrische. Zo ook in deze prachtige kleurenets op beperkt
aantal exemplaren, waarin een donkere antropomorfe figuur
opduikt in een veld van kleurrijke en speelse vormen en lijnen.
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Octave Landuyt
Litho van een andere bekende Belgische naam van Octave
Landuyt. Samen met kunstenaars als Jef Van Tuerenhout, Paul
Delvaux en anderen was Landuyt in de jaren ’60-70 een van de
belangrijke vertegenwoordigers van het zgn magisch realisme in
ons land. Landuyt zelf is een creatieve duizendpoot en maakte
zowel schilderijen, beeldhouwwerken, juwelen als keramiek.
Op deze litho is het dominante beeld figuratief, maar evenzeer
een grafisch spel van meer abstracte lijnen en vlakken.
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Jean Bilquin.is voor de wat oudere kunstkenners onder u een
begrip, een van de grote namen uit de Belgische schilderkunst
van de jaren 80-90. Expo’s in musea als het SMAK en het
Oostendse MUzee, deelname aan Beaufort en aan het
Kunstenfestival Watou. Z’n werk gaat over de omzwervingen
eigen aan onze condition humaine en refereert vaak naar
mythische en archetypische thema’s. Z'n oeuvre is geheimzinnig
en geeft zich niet onmiddellijk bloot Soms is het lyrisch van aard
en abstract aandoend, dan weer is het uitbarsting in verf en
ondubbelzinnig figuratief.
Ook deze zeefdruk uit 1988. is een prachtig werk, waarin je lang
kan verwijlen
Piet Moerman één van de grote namen in de Belgische
schilderkunst van de jaren tachtig. Momenteel is hij docent aan
het St Lucasinstituut te Gent. Hij is een van de belangrijke
vertegenwoordigers van wat toen internationaal ‘Die Neue
wilden’ werd genoemd. Zijn beeldtaal is direct, eerder primitief,
krachtig vitaal. Waar hij vroeger vooral mens en dier op
aangrijpende wijze met elkaar confronteert, tekent en schildert
hij nu ook zaken uit zijn nabije omgeving, evenals gevoelige
naakten. Wat staat afgebeeld is steeds opgenomen in een
schilderkunstige gedachte. Zoals in al zijn creaties zie je hoe ook
in deze krachtige litho de toets, een geladen streep of motief en
het spel van plastische contrasten centraal staan in zijn werk.
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Luc Piron ( Willebroek, 1952) is vooral bekend als graficus en
computerkunstenaar. Recent heeft hij ook de fotografie
herontdekt. Bekend zijn ook zijn illustraties voor een dichtbundel
van Herman Deconinck in de jaren 70. In 1975 kreeg hij als jong
kunstenaar de driejaarlijkse staatsprijs voor grafiek. Het oeuvre
van Luc Piron is veelzijdig en laat zich niet in een stijl, isme of
categorie plaatsen. Hij is en blijft vooral een onderzoeker in de
hedendaagse kunst.
In dit vroege, prachtige werk van Piron krijgen we een wat
surrealistisch aandoende tafelscène met referenties naar de
wereld van de strips en de animatiefilm. De fantasie van de kijker
doet de rest.
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Tekenwerk van kunstschilder en grafisch ontwerper Peter
Jonckheere. Binnenkort is werk van hem te bewonderen in de
Brugse galerij Pinsart.
In het werk van Peter staat vooral het mannelijk naakt centraal.
Met potlood, krijt en kleur creëert hij een eigen universum met
expressief vervormde maar herkenbare figuren en met een sterk
homo-erotische lading. Tederheid en agressie liggen soms dicht
bij elkaar in zijn werk.
Ook in deze tekening, die hij speciaal voor deze veiling gemaakt
heeft, zie je hoe de trefzekerheid van zijn lijnvoering en de kracht
van zijn tekenstijl tot zijn volle recht komt.
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Erik Dejonckheere (Roeselare, 1948) is een Belgische
beeldhouwer en keramist. Hij studeerde aan de Hogeschool St
Lucas Gent en was er o.a. leerling van de bekende José
Vermeersch. Kenmerkend voor zijn figuratieve oeuvre is het
fragmentarische karakter van de figuren. Onder de kracht van
emoties als pijn, angst, agressie lijken de lichaamsvormen
gespleten, opengebroken of gedeeltelijk afgerukt.. Dit is ook
voelbaar in dit werk, geschonken aan Ketaketi, een werk dat ons
confronteert met de schaduwkanten van onze condition
humaine.
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Hans Vandekerckhove neemt in de hedendaagse schilderkunst
een unieke plaats in. Naast beklijvende expo's in musea als het
SMAK en het vroegere PMMK, nam hij ook deel aan talrijke
internationale exposities.
Dit werk is een originele zeefdruk waarin een palet van
groentinten het beeld domineren. Vandekerkhove speelt in dit
werk op eenvoudige en tegelijk wonderlijke wijze met de
spanning tussen natuur en cultuur, licht en donker, organische en
geometrische vormen. Een stuk met kunsthistorische waarde!
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Een werk van 1993 van de bekende Oostendse kunstenaar Yves
Velter uit zijn zgn techno-poëtsiche periode waarmee hij
doorbrak als schilder. Recent werk van hem is momenteel te zien
in de biënnale van Autun en vorig jaar in het Kunstenfestival
Watou. Yves Velter exploreert in zijn werk het thema mens en in
de vroegere werken de relatie mens-maatschappij-techniek in
het bijzonder. Dit levert een heel eigen beeldtaal op, waarbij het
poëtische primeert op het wetenschappelijke aspect. Velter
bereikt dit onder andere door mechanische fouten en technische
ongerijmdheden in zijn werken te laten binnen sijpelen.
Ook in dit werk zie je hoe de kunstenaar erin slaagt via zijn
compositie en kleurtonaliteiten het hele verhaal een
onderhuidse, emotionele stemming mee te geven. Uniek werk
met kunsthistorische waarde

25

De Dendermondse kunstenares Ingrid Rosschaert maakt
beeldhouwwerken en installaties, maar legt zich de laatste jaren
vooral toe op glaskunst en glassculpturen. Bekend van haar is
het kunstproject dat ze maakte in de St Salvatorskerk in
opdracht van het bisdom en in de nasleep van de Dutroux
affaire, een werk rond de thema’s zuiverheid en kwetsbaarheid.
Een paar jaar terug vertegenwoordigde ze België in een
internationale tentoonstelling voor glaskunst in Kopenhagen.
Laat je verleiden door deze twee menselijke hoofden,
gebeeldhouwd in glas, die door hun kleur en vormgeving een
bijzondere uitstraling hebben en het raadsel van het menselijk
gezicht op een bijzondere wijze belichamen.
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Werk 2 Ingrid Rosschaert
Zie ook het voorgaande #25
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Werk 2 Eddy De Buf. Eddy De Buf lijkt op het eerste gezicht een
buitenbeentje in deze veiling. Als schilder wil De Buf het medium
schilderkunst onderzoeken in zijn fundamentele componenten.
Dit object, geschilderd in geel, moet je niet alleen zien, maar ook
voelen. Het lijkt een chassis, maar is het ook niet. Het is een
conceptueel werk, dat onderdeel is van een ruimere expositie die
binnenkort loopt in Gent en die wil onderzoeken wat
schilderkunst tot schilderkunst maakt
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Een houtsculptuur van Peter Jacquemyn, die vorig jaar nog in
het Memlingmuseum exposeerde. Peter is zowel een begenadigd
jazzmuzikant, beeldhouwer als tekenaar. Opvallend voor Peter is
dat hij zijn beelden niet met de klassieke hamer en beitel
vormgeeft, maar via het geraffineerde gebruik van o.a.de
houtzaag. Zijn werken ogen ruw en elegant terzelfdertijd. Er gaat
een grote directheid van uit. Improvisatie en toeval, net zoals in
zijn tekeningen en muziek, spelen hierbij een cruciale rol.
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De Brugse Marleen Matthys volgde vrije grafiek in Gent en
werkte tot voor kort ook als beeldend therapeut in de OLV-kliniek
in Brugge. Haar werk in de psychiatrie confronteert en inspireert
haar. Vanuit haar verlangen om directer en meer gelaagd te
werken begon ze te schilderen met olieverf en acryl. Marleen is
iemand die houdt van exploreren, experimenteren met verf,
spelen met materie en textuur en het spanningsveld toeval en
orde. Haar werk komt heel intuïtief tot stand. Geen schreeuwerig
werk, eerder stil werk, dat getuigt van een sterke authenticiteit.
Dit blijkt ook in dit KetaKeti-werkje voornamelijk in grijstinten
gemaakt en met boeiende contrasten in textuur, tussen licht en
donker, tussen geometrische en meer organische vormen. Aan
de kijker om de verborgen betekenissen erachter te ontdekken.
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Werk van de nog jonge kunstschilder Pieter Jan Martijn. Hij
woont en werkt in Avelgem. Zijn schilderijen ontstaan veelal in
serie rondom een historische figuur of gebeurtenis. Bv de
moordaanslag op Kennedy, of een portret van een legendarische
gangster, of zoals in dit werk: een portret van een jonge vrouw,
verwijzend naar de spraakmakende Amerikaanse reeks ‘pushing
daisies’ uit 2008, wat zich ook vertaalt in de titel van het werk .
Typische voor het werkprocédé van Pieter Jan Martijn is dat hij
het geschilderd beeld deels wegschuurt en dan weer
overschildert met witte, grijze, blauwige of groenige tinten
waardoor het beeld letterlijk lijkt weg te deemsteren. Het wordt
ontdaan van zijn oorspronkelijke context en krijgt daardoor een
meer universeel karakter.
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Ook deze keer een schilderij van de Brugse kunstenaar Guido
Dobbelaere, de ‘éminence grise’, de oudst levende kunstenaar in
dit gezelschap. Guido kun je het best omschrijven als de schilder
van de innerlijkheid...Waar hij tot voor kort lyrisch abstract
werkte, is de verwijzing naar de werkelijkheid in zijn recente
werk binnengeslopen. Maar de poëzie van z’n werk en de
existentiële lading eronder blijven wel degelijk. Z’n werken, die
vaak een landschappelijke suggestie in zich dragen, zijn steeds
een reflectie van een innerlijke Zo ook in dit schilderij, dat als
titel 'adem in mijn adem' heeft, een werk met een waaier van

kleurnuances, op de rand van de abstractie. Geen decoratief
werk maar werk dat wil raken...Guido toont binnenkort nieuw
werk in galerie X
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De Duitse Belg Horst Einfinger is KetaKeti ook al jaren trouw. Hij
is een belangrijke fotograaf en was laureaat voor het Kunstsalon
2016 in Brugge. Het werk, dat hij hier brengt heeft een interieur
tot onderwerp, maar toont het op een ongewone manier. Zowel
de kleur als de compositie zijn verrassend. Het werk van
Einfinger draagt een maniakale perfectie in zich, het is geprint
op speciaal fotopapier, waardoor de subtiele tonen en kleuren
optimaal tot hun recht komen. Leegte, stilte, eenvoud, geometrie
en het meesterlijke spel van licht en donker zijn sleutelbegrippen
om z'n werk te typeren. Hedendaags fotografisch werk met
sterk picturale kwaliteiten!
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Christina Mignolet schildert personages van vlees en bloed.
Vaak zien de personen die zij tekent eruit als mensen die
getroffen worden door miserie, hoop en al de wisselvalligheden
van het menselijk bestaan.
Bekend zijn onder meer haar portretten van Jan Hoet en Jeroen
Brouwers, evenzeer te zien op het Watoufestival dit jaar. De
kunstenares ontrafelt in haar schilderijen de psyché van de
figuren die ze schildert, maar het lijkt erop dat het de figuren
zelf zijn die beslissen wat ze ons laten zien.
Mignolet schildert zacht, met weinig verf. Verder baden haar
werken in een haast verblindend licht. Een heldere, vaak blauwe
zweem draagt bij aan de enigmatische sfeer die rond haar
werken hangt. Het hier gedoneerde werk heeft een wel heel
bijzondere band met dit KetaKeti feest omdat het een schilderij
is dat refereert naar de dag na de aardbeving, 25 april 2015, in
Nepal. Schrijnend en ontroerend werk.
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Een werk van de eveneens in Oostende verblijvende kunstenares
Chris Wuytack. Chris studeerde aan KASK in Gent, ze houdt van
stilte en verre einders, van positieve energie en kwaliteit in
dingen en mensen. Ze is een fervente tekenares, en ze maakt
heerlijke, korte animatiefilmpjes. Haar werk is wars van elke
retoriek of drukte, straalt poëtische verstilling en essentie uit. Zo
ook in dit werkje voor KetaKeti, getekend op papier, op een
beeldende manier spelend met het begrip ‘verdraaid'
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Een ets van de Oostendse kunstenaar Eddy De Buf. Hij schildert,
beeldhouwt, etst en maakt installaties. Naast beeldend
kunstenaar is hij ook dichter. In 2008 was hij stadsdichter van
Oostende. Deze ets maakt deel uit van een cyclus werken ‘In
mein kopf’, een reeds etsen rond de lijdende mens. De Buf
beheerst zijn métier, dat is duidelijk, maar zijn werk is vooral
expressief en suggestief en het filosofeert over onze menselijke
conditie. Geen vrijblijvende creaties, maar indringend werk met
een boodschap. Hedendaags werk dat durft confronteren
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Edmundo Solari is een Uruguaanse beeldhouwer uit
Montevideo, die al sinds zijn 17de in België verblijft. De
kunstcriticus Rama herkent in zijn werk de geest van de schrijver
Paulo Coelho, een geest die staat voor de zoektocht van de
alchemist en die goed voelbaar is in de handen en het hart van
de artiest die letterlijk leven geeft aan het metaal. De
personages die Edmundo creëert hebben een universeel karakter
met de manifeste wil om naar de ander toe te gaan en te
communiceren.
Het hier gebrachte werk heeft een binnen structuur (skelet) van
gelast metaal met een afwerking van koord en hars. Daar komt
dan een patine met 3 verschillende kleuren op.(Voor alle
duidelijkheid, het gaat om een binnen sculptuur).
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Jacques Veerman
Zijn vroegere professionele leven speelde zich tot voor kort af in
de medische sector, vooral in het buitenland (Jemen, Malawi)
Vandaag legt hij zich als autodidact vooral toe op beeldhouwen
( arduin, polyester, hout), op schilderkunst (olieverf, acryl),
houtskooltekeningen en recycling art. Zijn werk is expressief,
direct, vaak een uitbarsting van de creativiteit van het moment.
Hij schenkt aan KetaKeti dit geëngageerde werk, krachtig in zijn
eenvoud en verwijzend naar het thema van de multiculturele
samenleving.
De sculptuur is gemaakt in verhard polystyreen en draagt als
titel ‘integratie’. Pas als mensen van verschillende huidskleur en
gedachtengoed zich echt met mekaar gaan mengen, raken we
een stap verder op deze wereld, aldus de kunstenaar.
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Ook voor deze veiling weer een belangrijk schilderij van Johan
Clarysse, de in de in Brugge wonende kunstenaar. Clarysse is
bekend als één van ons markante schilders in Vlaanderen, maar
focust de laatste jaren ook op tekeningen en collages.
Momenteel neemt hij deel aan het Kunstenfestival Watou en
straks komt er een tentoonstelling in galerie De Buck te Gent en
galerij Artelli in Brussel
De schilderijen en tekeningen van Johan Clarysse zijn verstilde
beelden die een grote intensiteit en beeldende spanning in zich
dragen. Vaak suggereren ze een stilte voor of na de storm. Dit is
een werk, typisch voor waar Clarysse voor staat:
raadselachtigheid, een ingetogen, subtiel kleurenpalet, en een
eigenzinnige combinatie van tekst en beeld. Authentiek werk dat
zowel wil verleiden als verwarren. Een paar jaar terug is een
prachtige monografie over zijn werk uitgegeven bij het
toonaangevende MER Paper Kunsthalle
De glassculpturen van Roger Demyttenaere (Knokke, 1926)
hebben, ongeacht hun afmetingen, monumentale allures en
doen bijna steeds onbewust aan architecturale constructies
denken.
Ze zijn op een ingenieuze manier opgebouwd uit strakke
glasplaten en voorzien van doordacht geplaatste lichtbronnen.
Het licht, dat zich een weg baant door dit glazen labyrint, wordt
op een subtiele manier gebroken, gefilterd en verstrooid, en
wordt zo een essentieel onderdeel van het werk.

Maaike Leyn (Oostende) toont momenteel werk in de Black
Swan gallery in Brugge, een groepsexpo in het kader van de
Triënnale. Ze maakt vooral houtskooltekeningen op ruw linnen
doek, meestal zwart-wit. Met deze eenvoudige middelen die ze
op een eigenzinnige manier hanteert, gaat ze op zoek naar de
essentie. Ze wrijft en duwt het zwarte en witte pigment in het
weefsel, waardoor een spel ontstaat van zachte en harde
vlekken, een subtiele spanning tussen ingehouden en losgelaten
energie. Haar werk zoekt schoonheid waar je niet geneigd bent
die te zoeken: in de stilte van de melancholie, in de natuur, in
het geblaf van achtergelaten honden… Een eerste tekening op
papier van haar heeft als titel Monet en toont de schilder op
bevreemdende wijze te midden van z’n waterlelies. Sterk in zijn
soberheid!
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Maaike Leyn Werk 2: het tweede werk heet ‘bloem’. Heb oog
voor de gevoeligheid van de lijn, de diagonale compositie, de
elegantie van de vorm in deze opnieuw sobere, maar sprekende
tekening
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Werk van de bekende Oostendse kunstenaar Yves Beaumont, die
lesgeeft aan de Academie in Brugge.
Inspiratie voor z’n oeuvre vindt Yves Beaumont in het landschap.
Hij abstraheert dat landschap, puurt het uit en maakt er
gestileerde, poëtisch geschilderde beelden van. In sommige
werken zie je bomen of takken opduiken, andere lijken op
schaduwplekken of weerspiegelingen in het water.
Schilderen is voor Beaumont heel vaak wegschilderen tot alleen
de essentie overblijft. Zo ook in dat werk, een geabstraheerd
zeegezicht .
Werk van deze kunstenaar vind je het Oostendse MUzee (het
vroegere PMMK).
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Dominique Lietaert is een multimedia kunstenares die
momenteel in Leuven en in Griekenland woont. Zij maakt
juwelen in diverse materialen en experimenteert met
kunstwerken in papier.
De blauwe halsketting is met zilveren stukjes gemonteerd die ze
zelf ontworpen heeft de blauwe steen is dumortouriet de rode
steen is jaspis
Dominique is opgenomen in het boek ‘Artelier, contemporary
crafts in Belgium’, dat een overzicht van belangrijke toegepaste
kunst in België toont Dit werk is zowel juweel als object, het is
werk op zoek naar de kracht van eenvoud met een
contemplatief effect op de kijker.
Piet Stockmans (1940) is een bekend Vlaams ontwerper en
keramist. Hij was docent aan verschillende academies voor
design en industriële vormgeving in Vlaanderen. In 2010 was er
in het befaamde designmuseum in Gent een
overzichtstentoonstelling te zien van zijn werk. Bekend is ook zijn
samenwerking met sterrenchefs als Sergio Herman, die gebruik
maken van zijn porseleinen serviezen. Naast zijn werk als
ontwerper heeft hij verschillende kunstprojecten en integraties
op zijn palmares (noa in het metrostation Georges H. te Brussel).
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Dit werk is een typisch Stockmans werk. Een menselijke torso in
porselein, die zowel kracht als kwetsbaarheid belichaamt. Uniek
werk!.
Meesterlijke uitgepuurde postculpuur van Rudie Delanghe. Rudie
legt zich al 30 jaar toe op raku, een speciale keramische techniek
uit Japan, oorspronkelijk gebruikt voor het bakken van
theekommen voor de theeceremonie, heel arbeidsintensief
bovendien. Hij is een grootmeester in deze techniek, niet alleen
in ons land maar ook ver daarbuiten. Eigen aan deze bijzondere
techniek is dat het bakprocédé gepaard gaat met felle
temperatuurschokken, waardoor enkel het glazuur gaat
craqueleren. Timing en concentratie zijn van cruciaal belang in
de bepaling van het eindresultaat.
Lut Bruyninckx woont en werkt in Dilbeek. Ze volgde onder meer
lessen aan de academie van Sint Pieters Leeuw en Anderlecht.
In haar werk is ze op zoek naar de mens in zijn omgeving. Ze
heeft een oog voor schoonheid die tegelijk eenvoudig en complex
is.
Het gepresenteerde werk draagt de titel “Toerist” en geeft
meteen aan dat haar reisimpressies sporen nalaten in haar werk.
Het is een interessant werk waarin men naarmate men kijkt
meer lagen terugvindt.
Geertje Vangenechten volgde in Antwerpen kunstonderwijs en
daarna in Gent vrije grafiek. Daarnaast studeerde ze in de
muziekacademie in Deurne en volgde er voordrachtkunst.
Waar ze vroeger vooral in opdracht werkte, waaronder textielen tapijtontwerpen, met een decoratieve inslag, werkt ze de
laatste tijd als zelfstandig kunstenaar. Voor haar staat
vakmanschap, visie en expressiekracht centraal. Dit vertaalt zich
onder meer in haar indrukwekkende bijdrage tijdens het nu
lopende Watou Festival, waar ze van de hele kamer een
installatie maakte, waarbij tekeningen , beeld en tekst mekaar
vinden in een raadselachtige symbiose.
Dit werk maakt deel uit van een reeks schilderijen die ze maakte
naar aanleiding van haar verblijf in een Roemeens
zigeunerkamp. Het is een werkje geschilderd in acryl op textiel,
waarbij tekst en beeld tegen elkaar aanschuren.
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Lydia Kuypers was stichter en bezielster van de bekende
Brusselse galerie Amaryllis in Brussel, een galerie waar zowat
alle belangrijke constructivistische kunstenaars uit binnen- en
buitenland hebben geëxposeerd. Als sinds lang legt ze zich toe
op de weefkunst. Haar werken zijn volledig in plantaardig
geverfde kleuren, met gesponnen wol en alpaca. Ze ogen
abstract en kleurrijk, met een knipoog naar Rothko. Een
combinatie van warmte, elegantie en robuustheid, een streling
voor het oog.

