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De zesde editie van ‘Verstilde Beelden’

B E E L D E N

11 kunstenaars uit verschillende disciplines

2022

tonen beelden in het domein van De Notelaer
Van za 23/04/2022 tot zo 30/10/2022

Martine Bossuy t
Voor mij is kunst passie, emotie, schoonheid, liefde.
LIEFDE voor de materialen en het wonder om met mijn handen iets moois
te maken, en de zalige gedachte dat die sculpturen naar mensen gaan
die dezelfde liefde koesteren voor kunst als ikzelf.
Mijn werk is een ODE AAN HET LEVEN.

Martine Bossuyt
Tel.: 0476 39 52 40
Mail: martinebossuytart@skynet.be
www.martinebossuyt.be

Capt. Étienne Beaucoup
Capt. Étienne Beaucoup creëert unieke
kunstobjecten, lampen en meubels met
een retrofuturistisch karakter. Zijn fascinatie voor enerzijds science fiction en
anderzijds de industriële revolutie is duidelijk herkenbaar in zijn werk. Steampunk, dieselpunk, atompunk of raypunk
zijn stromingen waar je het werk van
Étienne onder kan catalogeren, anderzijds zijn het eerder utopische vormen
die zich niet in een hokje laten duwen.

Voor zijn creaties streeft hij naar het
gebruik van 100% gerecycleerde materialen zoals oude metalen, sloophout, bouwafval en andere verloren
materialen. Een kapot expansievat,
gebroken palletten, doorgeroeste motoren, een oud rolluik of een pot oude
schroeven. Voor veel mensen is dit
afval waar ze zo snel mogelijk vanaf willen, maar voor Capt. Étienne
Beaucoup is het een berg vol schatten.

Capt. Étienne Beaucoup
Tel.: 0472 20 70 57
Mail: captain@etiennebeaucoup.com
www.etiennebeaucoup.com

Luc De Man

Luc De Man
Mail: luc@lucdeman.be
www.lucdeman.be

Menselijke creaties en ongebreidelde
ingenieuze overmoed gaan steeds in
dialoog of in gevecht met de puurheid
en de ontembare kracht van de natuur.

sche vormen worden gereduceerd tot
een bol, terwijl de menselijke activiteit
wordt teruggevonden in het ultieme
streven naar de perfecte kubus.

Dit is het uitgangspunt van de sculpturen die Luc De Man uitvoert in diverse
materialen zoals hout, marmer en staal.
De oerkrachten, de natuur, de organi-

Luc De Man exposeerde onder andere
in Gent, Maastricht, New York, Seattle,
München, Poznan en Venetië.

Jean-Pierre Grumeau
Onze relatie
Als bomen het praten niet had vergaan
zij vroegen een minuut stilte aan
stilte om onze relatie te verstaan
men zou er even voor opzij moeten gaan staan
Wij oogsten hun lichaam, armen en vrucht
onze consumptie en kapwoede is berucht
verbranden bossen als de lieve lust
ademnood wordt onze laatste zucht
Blijf vechten voor onze bomen
het zijn zij die het ons belonen
Jean Pierre Grumeau

Jean-Pierre Grumeau
Tel.: 0475 43 84 29
Mail: jean.pierre.grumeau@telenet.be

Marcel Haccuria
Voor mij is glas een mysterieuze materie die men kan snijden, lijmen, smelten,
vervormen, assembleren en combineren met andere materialen, transparant
of ondoorzichtig biedt glas veel mogelijkheden en dimensies. Ik zaag, polijst, smelt, zandstraal en bewerk deze
oeroude grondstof tot een driedimensionaal werk. Mijn beelden zijn een samengaan van hart en rede met gevoel

Marcel Haccuria
Tel.: 0497 91 03 01
Mail: marcel_haccuria@hotmail.com

en bewogenheid waarbij het licht vormbepalend is, ze geven mijn werk diepte,
stemming, gevoel en ritmiek. Ik breng
het glas tot leven door het te relateren
aan de mens en zijn omgeving vaak gecombineerd met metaal en steen en dit
dikwijls met gezichten en tekst. Gezandstraalde woorden, emotioneel geladen
met symboliek om de innerlijke emoties
zichtbaar te maken.

Martine Hennebel
Ik laat je meegolven met mijn passie voor open
en gesloten vormen.
Sculpturen en installaties in
verschillende materialen en texturen.
Vaak monumentaal. Soms klein en kwetsbaar.
Het innerlijke proberen tastbaar te maken met plooien en
scheuren, dieptes en holtes.
Geraakt en geboeid worden.
Maar ook schoonheid , intimiteit en confrontatie ervaren.

Martine Hennebel
Tel.: 0474 55 31 26
Mail: info@hennebelm-art.be

Patricia Hiele
Tel.: 0497 40 63 67
Mail: patricia.hiele@skynet.be
www.patriciahiele.com

Patricia Hiele
Natuursteen kapselde voor ons het leven, de energie van miljoenen jaren
geleden in.
Uit pure verwondering gaat Patricia
Hiele als beeldhouwer de confrontatie
met deze materie aan, met de bedoeling die tot leven te wekken. Zo geeft de
ruwe steen zijn gepolijste binnenkant
bloot, als levenslijnen in een hand, de
kristallen in een breukvlak zijn de stille
getuigen van zijn ontstaan.
Uit de respectvolle benadering volgt een
zeer afgemeten vormgeving, zoekend
naar een evenwicht in de asymmetrie,
wikkend en wegend. Een proces van

vinden, maar ook van loslaten. Lijnen
en vlakken raken met het beeld in wording; hieruit ontstaat met een haast Cartesiaanse precisie een sculptuur, op het
raakvlak van wetenschap en kunst, van
wiskunde en poëzie.
De natuurelementen zitten vervat in de
aard van de aangewende materie: naast
natuursteen en zwerfkeien, ook water,
hout, metaal en glas… Een dialoog tussen metaal en steen, hard en zachter,
industrieel en organisch…
De transformatie van steen naar beeld
is dan ook een ingreep met respect voor
de natuurlijke perfectie.

Dirk Lamote
O meio ambiente e o ser humano.
Materiaal: brons, eik, cortenstaat.
In het onderzoek naar de werkelijkheid
kristalliseerden lijnen zich uit. Het niet
weten en het niet zijn als motor van
mijn beeldend werk. Immers, binnen
de verschillende vormen die kunst kan
hebben, lijken twee vormen mij het interessantst.
Kunst als commentaar op de actualiteit
en kunst die peilt naar betekenissen.
Intuïtief voel ik me verwant met de twee-

de vorm. Persoonlijke beschouwingen
en de tijdloze zijnsvragen.
Die ontologische benadering van kunst
is enerzijds problematisch wegens zijn
moeilijk te materialiseren karakter, anderzijds is het boeiend omdat het de
belofte inhoudt het onzegbare te vatten
en zo de illusie te koesteren het zijn te
begrijpen.
Kunst heeft de potentie het mysterie van
het onzegbare te koesteren in de zoektocht het zijn te begrijpen.

Dirk Lamote
Tel.: 059 50 86 34
Mail: contact@dirklamote.be
www.dirklamote.be

Luk Luts
“Beeldhouwen”
Het gevoel om met een stukje
eeuwigheid:
Er wat nieuws mee aanvangen…
Zijn hardheid trotseren,
Zijn schoonheid ontdekken,
manipuleren en onthullen,
Het dagen lang geduld opbrengen,
Enerzijds het delicate en anderzijds het levenslange te
trotseren

Luk Luts
Tel.: 0496 93 19 74
Mail: luk.luts@pandora.be
www.lukluts.be

Het genieten van en bewondering hebben voor,
Is eigenlijk met geen pen te
beschrijven…
Laat het me wat eenvoudiger
uitdrukken:
Je beeld zit al eeuwen in de
steen;
Enkel wat er “teveel” aan zit,
Moet je “even“ wegkappen…
Luk Luts

Frank Ranson
Volgde opleidingen letterkappen in
Brugge bij Christophe Annys en ook
bij Tom Perkins in Engeland, ook een
opleiding steenhouwer bij Johny Werkbrouck en enkele jaren beeldhouwen
in Torhout. Kapt ondertussen 20 jaar in
steen en combineert het letterkappen
met beeldhouwen. De meeste werken
zijn om in de tuin te plaatsen. Zijn passie zijn niet alledaagse zonnewijzers en
spelen met taal.
Één van de hier tentoongestelde werken
is een Doornikse kalksteen waarin een
AMBIGRAM gekapt is ‘ DE ILLUMINATI

DIAMANT ‘ dit zijn de 4 elementen in het
Engels en kan je aan beide zijden lezen.
Een ander werk is een ANALEMMA zonnewijzer, in Combe Brune, een Franse
witsteen, die toont enkel het middaguur,
het zonnetje ingelegd met bladgoud
moet pal naar het zuiden gericht zijn en
dan projecteert de zon door een klein
gaatje een spot op de binnenkant van
de ring die dan het het middaguur aangeeft, de maand en het sterrenbeeld.
Een derde werk, een wegwijzer en spelen met taal .

Frank Ranson
Tel.: 0471 90 23 42
Mail: frankranson@live.be
https://www.instagram.com/frankranson/

Mag Vermeiren
Beelden maken is voor MAG kerven van sporen
en afdrukken van de emoties van het leven.
De mens is naakt als antiheld.
Wetende waartoe hij toch in staat kan zijn toont
hij zich kwetsbaar, rebels, zelfbewust,
sociaal, liefhebbend.
MAG wil dat haar beelden leesbaar zijn
en inspireren.

Mag Vermeiren
Tel.: 0474 67 80 56
Mail: info@magvermeiren.be
www.magvermeiren.be

Breng een bezoek aan deze
prachtige parel aan
de Schelde, geniet van
de tentoonstellingen,
concerten, workshops,
wandelingen en vele andere
activiteiten die
vzw De Notelaer aanbiedt.
Kom tot rust op ons zonnig
tuinterras met een streekbiertje en een stuk
Notelaeretaart.

Welkom in
Paviljoen De Notelaer!

Notelaerdreef 2 - 2880 Hingene (Bornem)
Openingsuren:
Maart: elke zaterdag en zondag van 14u tot 18u
April-Mei: elke dag van 14u tot 18u
en vrijdag gesloten
Juni-Juli-Augustus-September:
elke dag van 14u tot 18u
Oktober: elke dag van 14u tot 18u
en vrijdag gesloten
Toegang tot het paviljoen is gratis
Voor meer info omtrent onze activiteiten
surf naar: www.notelaer.be
mail naar: info@notelaer.be
bel naar: 03/889.69.20
of volg ons op Facebook en Instagram

