Colofon © 2018. Niets uit deze uitgave mag
worden geproduceerd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie, ﬁlm
of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever is
niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of
omissies in deze uitgave. • Beelden op de
Scheldeboulevard wordt in opdracht van de
gemeente Terneuzen uitgevoerd door Stichting
Toonbeeld en het Kunstenaarscollectief van
Joseph Pannecoucke. Tekst, samenstelling en
coördinatie Stichting Toonbeeld Ontwerp,
redactie en druk Atelier@omashuisje.nl, Biervliet Mede mogelijk gemaakt door

Voorwoord Beste kunstliefhebber,
voor de 19de maal op rij kunt u op de Scheldeboulevard met volle teugen genieten van kunst in
de buitenlucht. Stichting Toonbeeld, ﬁnancieel
ondersteund door de gemeente Terneuzen en de
provincie Zeeland heeft ook dit jaar weer vele
internationaal bekende beeldende kunstenaars
bereid gevonden om deel te nemen aan deze voor
Zeeland unieke openluchtexpositie. Het decor
voor deze expositie wordt gevormd door een bijzondere wandelroute: de dijk die de grens vormt
tussen land en Westerschelde. Het water vormt
een achtergrond die steeds in beweging is en dat
maakt de beeldenroute zo uniek. Ik wens u veel
plezier en inspiratie toe. Frank van Hulle, Wethouder Kunst en Cultuur, gemeente Terneuzen
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Permanente expositie Op en
om de Scheldeboulevard bevinden zich
enkele beelden die onderdeel uitmaken
van de permanente expositie van Terneuzen. Deze beelden komt u op uw
route tegen en zijn weergegeven met een
letter: (A) Het Versalius Beeld - Thom
Puckey; (B) De Brug (Liggende Vrouw) Marian van Steenoven; (C) De Dijk Ronnie Ivens; (D) Uitkijkend - Stef Orti;
(E) Vliegende Hollander - Joeri Stubbe;
(F) Awaiting - Stefaan Mortier; (G) Beeld
Van Zeeuws-Vlaamse Anny - Chris Ferket

Hilde van de Walle Metafoor van het
Geheugen (1) De beelden van Hilde Van de Walle
staan nederig en verstild, gepoot in de omgeving.
Niettegenstaande de serene uitdrukking representeren
de gestalten een sterk aanwezigheidsgehalte. De
kenmerkende houding van de sculpturen, meestal op
een minimaal steunvlak rustend, creëert een
verrassende spanning tussen actie en rust. Essentieel
bij de beelden van Hilde Van de Walle is de poëzie van
een ontmoeting en de reﬂectie die deze ontmoeting
opwekt of nalaat. Het niet tastbare in een beeltenis
weergeven blijft haar passionele zoektocht. Naast haar
drukke creatieve bezigheden heeft Hilde Van de Walle
nog een opdracht als docente beeldende vormgeving
aan de Artevelde hogeschool te Gent. Haar oeuvre
omvat beelden in brons en polyester. PIERKENSTRAAT 88,
9620 ZOTTEGEM (VELZEKE) • 0032 499 389 107 •
HILDEVANDEWALLE@GMAIL.COM • WWW.HILDEVANDEWALLE.BE

J Pan Strange Undulation (2) J Pan heeft
in zijn werk een weelde aan ﬁguratieve plastische vormen, die de kijker aanzetten tot eigen interpretatie.
Zijn stijl getuigd van vakmanschap en beheersing van
de steen als medium. Hij is onnabootsbaar in zijn
eigen plastische stijl die tegelijk indrukwekkend en
aangenaam is. Zijn overvloed aan vormen in een beeld
lijkt een hedendaagse interpretatie van de stijl waarin
onze voorouders de kathedralen hebben gebouwd, en
toch blijft het van deze tijd. J Pan werkt hoofdzakelijk
met diverse Franse steenssoorten in combinatie met
hard graniet en blauwe hardsteen. De laatste Jaren is
J Pan nadrukkelijk op de voorgrond getreden, hij proﬁleert zich nadrukkelijk in onze beeldhouwerwereld,
wat resulteerde met monument in Huise, Olsene,
Kruishoutem, Eeklo, Blankenberge en Breskens. (Chris
Ferket) WAREGEMSEWEG 152, 9790 WORTEGEM PETEGEM •
0032 494 344 902 • PANNECOUCKE.JOSEPH1@TELENET.BE

Olivier Loos Les Alliances (3) Olivier Loos heeft
een grote deel van zijn leven op zee doorgebracht, dat heeft
hem geïnspireerd om met natuurelementen te gaan werken.
Na zijn scheepstechnische opleiding en een loopbaan als
matroos ter lange omvaart heeft Olivier zich gespecialiseerd
in het bewerken van metaal, eerst door het lassen en nadien
het siersmeden onder de knie te krijgen, het siersmeden
omdat hij vooral meer rondingen in zijn creaties wou brengen. Langs de oevers van het kanaal Gent Terneuzen spoelt
er nu en dan een stuk drijfhout, Olivier vergelijk drijfhout met
een mens die een vrij leven leidt… die zich laat leiden door
de wind en de stromingen en die op een bepaald moment,
na soms veel obstakels te zijn tegengekomen onderweg vast
komt te zitten, op een strand of in een verre uithoek van de
haven net zoals een mens die door een bepaalde periode
in zijn leven geraakt, met vallen en opstaan… En Olivier vindt
dat deze van ver gekomen drijfhout, met zijn littekens een
plaats in de zon verdient, net zoals een mens die door een
moeilijke fase in zijn leven is geraakt. BAAISTEEG 9, 9000 GENT
• 0032 479 371 651 • LOOS.OLIVIER@GMAIL.COM

Samuel Eeckhaut #2 (4) Samuel gaat
in zijn beeldhouwwerk op zoek naar een hedendaagse, abstracte vormentaal, doch met een
grote herkenbaarheid en met behoud van ﬁguratieve referenties. Invloeden uit de computerwereld, gestimuleerd vanuit zijn opleiding als 3Dartist voor games en ﬁlms, leiden tot een sculptuur met een graﬁsch en sterk ruimtelijk karakter.
Het creatieve van zijn opleiding en werk stimuleerde hem daarnaast tot een grote passie voor
ambachtelijkheid en handwerk, wat zich onder
meer al uitte in het volgen van een workshop
houtbewerking en beeldhouwen. Momenteel
word Samuel verder begeleid in de wereld van
de beeldhouwkunst op het atelier van Joseph
Pannecoucke. TORENSTRAAT 2, 9800 DEINZE •
0032 498 216 406 • SAMUEL.EECKHAUT@GMAIL.COM

Julie Verhelst Samen

(5) Een gezicht, van
hem van haar, van hier en daar. We hebben er allemaal één. Glad gestreken, met rimpels of verschrompeld. Getekend door een lach, getekend door het
leven, of getekend door Julie. Haar passie voor portretteren is onuitputtelijk, van al dan niet ingekleurde
potloodtekeningen heeft ze lades vol, platte vellen
wit papier gaf ze een gezicht. Maar ze wilde meer en
wou haar passie in 3D laten zien, ze wou het voelen,
ze wou het strelen. Ze volgde een keramiekopleiding
bij Chris Ferket, gevolgd door een beeldhouwopleiding bij Stef Orti. Al vlug bleek het dat portretteren
haar gave was, en werd ze door Chris verder wegwijs
gemaakt in de wereld van gezichten. Wat met een
enkel gezicht begon, groeide verder uit, tot een
samenbrengen van meerdere in een oogstrelend
totaal geheel. ( J Pan) VIJFBUNDERSSTRAAT 2, 9800
DEINZE • 0032 486 850 510 • JULIE.VERHELST@GMAIL.COM

Dirk Van Hecke Amulet (6) Dat vijf minuutjes van je tijd, plots je totale leven kunnen veranderen, dat heeft Dirk jaren geleden ondervonden. Hij
werkte als ploegarbeider op fabriek. Door zijn gedreven passie voor kunst ging hij teken en boetseerles
volgen op OCMW, alwaar Walter de Buck de leiding
had. Toen Walter op een gegeven moment 5 minuutjes
hulp nodig had, is Dirk hem bijgesprongen, en sedert
is de gebetenheid voor steen nooit meer weggegaan.
De daarop volgende opleidingen, steenbewerking te
Eeklo en Restauratie technieken aan St Lucas, maakten van hem een meester en beheerser van zijn
unieke eigen stijl. De perfecte afgestemde combinatie
van lijnen en structuren maken van zijn werken, oogstrelende harmonieuze eigentijdse sculpturen. Verder
vind je van Dirk evenwaardige pareltjes van sierlijkheid
in Blankenberge en Breskens. (J Pan) WIPPELGEMDORP
79, EVERGEM • 0032 483 060 288 • DIRKENERNA@TELENET.BE

Stefaan Ponette Psyche (7) Klop en er
zal worden geopend. Klop en er komt een beeld
uit. Al kloppend, hamerend en kappend baant
Stefaan zich een weg door de harde materie, van
graniet, witte steen, arduin en marmer. Op zoek
gaande naar een gedrongen gestalte die eerder
van de materie wordt afgesmeekt dan gedwongen, groeiende in zijn typerende eigen visie. Op
zoek naar de eeuwige subtiele emoties van de
mens. De ogen zijn de poorten van de ziel, de
blikken naar binnengericht… moeder en kind.
Reeds heel wat werken van Stefaan kregen met
de jaren een vast plaatsje toegewezen. Ronse,
Kortrijk, Halle en nog vele andere kunnen zich met
een Ponettje verheugen. (J Pan) STOOKTESTRAAT 6,
9690 KLUISBERGEN KWAREMONT • 0032 473 593 717

Veerle de Smet Big Mama

(8) Na
enkele jaren als medewerker expressie te hebben
gewerkt in de instelling Dr. Guislain te Gent, ging
Veerle beeldhouwen studeren aan de academie
te Anderlecht, waar ze begint te experimenteren
met allerlei materialen. Tijdens haar laatste jaar
ontdekt ze de mogelijkheid van werken met polyester. Ze doorgrondt het materiaal volledig en
vindt hierin de mogelijkheid een eigen stempel te
drukken op haar werk. De sierlijkheid van haar
vormgeving van vaak heel eenvoudige dingen,
straalt haar liefde voor deze materie uit en maakt
haar onnabootsbaar in haar expressie. De Kip,
symbool van onuitputtelijke vruchtbaarheid, staat
sierlijk te kakelen als monument op Olsene Plein.
(J Pan) PARKLAAN 22, 9000 GENT • 0032 479 715 758 •

DESMETV@HOTMAIL.COM

alBert Van Acker Mask

(9) Na een artistieke opleiding, studeerde Bert af als architect op
het St. Lucasinstituut te Gent in 1980 In 1982
behaalde hij het diploma van monumentenzorg,
waar hij met de beeldhouwkunst in contact kwam.
Hij volgde de cursussen Schetsen te St. Lucas Gent,
Aquarel&tekenen bij Pater Geroen De Bruycker en
Schilderen met olieverf op de academie te Deinze.
Het talent van het beeldhouwen is op latere leeftijd
ontstaan (2007) en inmiddels een echte passie
geworden. Het beeldhouwen is voor Bert een onthaasting voor de globalisering en de over-gereglementeerde architectuur, zowel op gebied van stedenbouw, wetgevingen, en normen.Het beeldhouwen
brengt terug harmonie en evenwicht in zijn leven. De
beelden van Bert worden vooral geïnspireerd door
de steen zelf. De materie bepaalt het beeld. KERRE-

BROEK 2, 9850 NEVELE • BERT.ART53@GMAIL.COM

Brigitta C Reuze (10) Van sinds haar jonge jaren is
Brigitta C verzot op beelden in marmer en alle soorten
natuursteen en wilde ze het zelf graag leren hoe ze haar
eigen visie in natuursteen kon omzetten. Bij navraag op de
academie antwoordde Herman Bockstaelel, leraar beeldhouwkunst, aan haar : ‘Ik ben een doorsnee ontwikkeld persoon en heb dit kunnen leren, d.w.z. dat het grootste
gedeelte van de mensen dit ook kan aanleren. Maar je
moet dan wel de overtuiging en de passie voor steen in je
hart meedragen om het te leren.’ Ze heeft zijn raad gevolgd.
Ze volgde 12 jaar met veel plezier academie. Brigitta C heeft
een opleiding van snit en naad, wat dan ook resulteert in
haar voorkeur van een ﬁguratieve stilering of organische
geabstraheerde ﬁguratie. Vooraleer ze tot deze conclusie
kwam, heeft ze eerst abstracte dieren en torso’s gebeeldhouwd , waarbij ze haar eerste stappen in de wereld van
de beeldhouwkunst realiseerde. Haar beelden zijn een uitnodiging tot aanraking, ze zijn ook een automatische ingeving om nog eens om te kijken, ze zijn een sublimatie van
uitstraling. VURSTJEN 23/B, 9940 EVERGEM • 0032 476 287 499

Gideon Gilliet Yam

(11) Autodidactische kunstenaar, geïnspireerd door
de elementen en de natuur. Zijn werken
zijn een duidelijke weergave van diepere
inzicht. In zijn passionele zoektocht naar
mogelijkheden, voor zijn verdere ontwikkeling in de beeldhouwkunst en zijn liefde
voor natuursteen kwam Gideon uiteindelijk in Wortegem Petegem terecht. Momenteel wordt Gideon verder begeleid in de
wereld van de beeldhouwkunst op het atelier van Joseph Pannecoucke. MOLENDAM

43, 9600 RONSE • 0032 55 60 42 11 •
GILLIET.GIDEON@HOTMAIL.COM

P. Nand. R Torso (12) Art has nothing to do with
science. Art is not an experiment. There are no rules
for art, no provisions exist for sexuality. To put it simply,
there are only ways to hear the case on its feet. Kunst
heeft met wetenschap niks te maken. Kunst is geen
experiment. Er bestaan geen voorschriften voor kunst,
evenmin er voorschriften bestaan voor seksualiteit. Om
het simpel te zeggen, er bestaan alleen verschillende
wegen om de zaak op poten te stellen. L’art n’a rien à
voir avec la scientiﬁque. L ‘art n’est pas un experiment.
Il n’y a pas de règles pour l’art, comme il n’y en pas
pour la sexualité. Simplement, il y plusieurs chemins
qui nous mènent a notre but. Originaliteit wordt niet
altijd beloond, maar sommige mensen nemen risico’s
en vernieuwen, wat de rest een reden van bestaan
geeft. Verder kun je van P.Nand.R monumentaal werk
bewonderen in Blankenberge, Aardenburg en Terneuzen. DAGERAADSTRAAT 57, 9090 MELLE • 0032 496 022 771 •
NAND.HUYGHE@SKYNET.BE • WWW.ARTVERTISING.TK

Rolf Mulder De Tijd Na Binnenkort (13) Rolf Mulder (1949) woont en
werkt afwisselend in Vogelwaarde en Antwerpen. Naast monumentale beelden zoals de
beelden in Terneuzen maakt hij kleinere beelden en reliëfs. Sinds 1973 ontwikkelde zijn
werk zich van surrealistische reliëfs en sculpturen tot abstracte reliëfs en sculpturen. Het
werk is zelden gebaseerd op schetsen. De
kunstenaar verzamelt overblijfselen en arrangeert ze in nieuw werk. De belangrijkste materialen zijn stalen buizen, staalplaten en verf.
Thema's als verstoorde balans, ritme, leunen/ondersteunen keren vaak terug in zijn
werk. In het recente werk is kleur een nieuw
element. WWW.ROLFMULDER.BE

Gjalt Blaauw Dwaaltijd (14) Bij het werk
van Gjalt Blaauw (1945) zijn de basale gegevens van
de beeldhouwkunst van belang. Massa, ruimte,
materiaal en evenwicht zijn uitgangspunten. Al jaren
lang zijn het materiaal en het zoeken naar evenwicht
van belang. Aanvankelijk werkte hij vooral in steen,
later zijn daar metaal en, gedurende een periode,
glas en objets trouvé bijgekomen. Bouwen en stapelen is een veel door Blaauw gebruikte werkwijze. Hij
wil dat het werk los van de grond komt. De werken
hebben meestal de kleur van het materiaal zelf,
steen of metaal. Het steen wordt vaak heel eenvoudig gehakt, waardoor het werk een ogenschijnlijke
toevalligheid en een zekere puurheid uitstraalt. Het
metaal wordt gelast en heeft een meer uitgesproken
vorm. Het contrast dat ontstaat door verschillende
materialen in een sculptuur wordt versterkt door deze
tegenstelling in vormgeving. WWW.GJALTBLAAUW.NL

Roland de Jong Orlando Cheek to
Cheek/Rhythm Stick (15) In zijn beelden
zijn de uitgangspunten archetypen zoals de cirkel, de
driehoek, het vierkant en hun ruimtelijke equivalenten.
Bij het ontwerpen van de sculpturen is het visuele principe al zichtbaar in het materiaal: meestal gebruikt hij
een rond of vierkant proﬁel, of het nu hout, staal, brons
of ander materiaal is. Dit materiaal wordt vervolgens
in segmenten gesneden van enkele basiselementen
waaruit hij kan beginnen door te combineren, organiseren en manipuleren. Door slechts een klein aantal
van deze eenvoudige basiselementen te gebruiken lijkt
dit beperkend, maar door met deze basiselementen
te spelen, verkrijgt hij een maximum aan vrijheid: het
eindresultaat is vaak de geleidelijke ‘ontdekking’ van
ritme, harmonie en symmetrie. Uiteindelijk resulteren
de gereorganiseerde en samengevoegde elementen in
een nieuw geheel dat groter is dan de som van de
delen. WWW.DEJONGORLANDO.COM

Ton Kalle A Walkabout

(16) Het gebrek aan
open horizonnen en ongebreidelde natuur is voor een
beeldhouwer als Ton Kalle een voortdurend gemis. Vanuit
een gepassioneerde liefde voor het materiaal en met
aandacht voor vorm, kleur en volume transformeert hij
met simpel ogende ingrepen de steen tot beeld. Hoewel
een harmonische verbinding tussen natuur en beeld zijn
voorkeur heeft, gaat Kalle de tegenstellingen niet uit de
weg. “Tegenstellingen zijn soms overbrugbaar door er een
derde element in onder te brengen. Het getal drie speelt
overigens altijd een bijna vanzelfsprekende rol in mijn
werk. Een tafel heeft immers ook maar drie poten nodig
om een stabiele drager te zijn”. Geleid door de intuïtieve
overtuiging, dat de wereld in al haar verschijningsvormen
samenhang vertoont, die de beeldhouwer zichtbaar kan
maken in zijn sculpturen, transporteert Ton Kalle volhardend de liefde voor het stenen beeld naar het vlakke land
aan de Noordzee. Opdat wij ons meer bewust worden,
dat we geen denkende machines zijn, maar vorm en kleur
kunnen zien en steen kunnen voelen. WWW.TONKALLE.NL

Jan Kettelerij Solidarité (17) Jan Kettelerij (1952) is een bevlogen beeldend kunstenaar die abstract ruimtelijk werk maakt. Hierbij
zijn het landschap en natuurlijke vormen voor
hem oneindige bronnen van inspiratie. Aspecten
hiervan zijn duidelijk zichtbaar in zijn sculpturen
en objecten. Ook zijn ﬂorale achtergrond is van
invloed op zijn kunstwerken en dat uit zich in
organische vormen in abstractie. In zijn sculpturen combineert Jan vaak geometrische en organische vormen en brengt hij beweging en stilte
in evenwicht. Lichtval is belangrijk voor hem
omdat het een transformerend effect heeft. Hij
werkt dan ook graag met albast, waar het licht
mooi doorheen valt. Wanneer de lichtintensiteit
verandert, zie je het sculptuur voor je ogen transformeren. WWW.JANKETTELERIJ.NL

Marc Leyman Open Mind/In
Spanning (18) Marc Leyman (1954)
groeide op in Vurste en woont nu in het Waalse
Amougies. Leyman is als kunstenaar geïntrigeerd door de natuur en natuurlijke processen
zoals het geboren worden, de groei, de bloei
en het sterven zijn belangrijke inspiratiebronnen. Zijn werk toont de langzame groei, het
volledig tot ontplooiing komen en het onvermijdelijke verval op abstracte wijze. De liefde
voor de natuur gaat in zijn kunst gepaard met
een zin voor monumentaliteit. Leymans beelden zijn allemaal vrij monumentaal. Door het
feit dat de kunstenaar veel met natuurlijke
processen bezig is, zijn zijn beelden meestal
in hout vervaardigd. MARCLEYMAN@SKYNET.BE

Wilco van Hoogdalem Het Tij (19) Wilco
van hoogdalem, geboren in
1958 te Gorinchem; met passie voor het vakmanschap
beeldhouwen en het delen
van kennis en inzicht, komen
ambacht en samenwerking bij
elkaar in zijn atelier Beeldwerken. WWW.VAN-HOOGDALEM.NL

Herman van Nazareth Balans/Illusie (20) Herman van Nazareth (1936) begint met het maken van bronzen
expressionistische ﬁguren in een gedrongen, massieve vormgeving. Nagenoeg tegelijk ontstaan ook andere abstract-constructieve composities waarin een rustige, meer evenwichtige, zuiver
sculpturale vormgeving de voorrang kreeg op de impulsieve
beelding. In 1975 kiest Herman van Nazareth resoluut voor
harde steensoorten met een uitgesproken zin voor het edele
marmer. We zien bol- en eivormen, die boven, onder en zijdelings gesneden worden, zodat cirkel- of ellipsvormige segmentvlakken ontstaan. In de oppervlaktebehandeling wordt dit genuanceerd door uitstulpingen, respectievelijk uithollingen met een
vloeiend ritmisch verloop. Opmerkelijk is de minutieuze precisie
die de kunstenaar aan de dag legt bij het houwen, slijpen en
polieren. Omstreeks het einde van de jaren '80 zoekt hij een
nieuw medium. Geleidelijk groeien uit ijzer, rood koper en staal
de nieuwe sculpturen. De ruimtelijke opbouw van deze sculpturen steunt niet meer op de bol, cirkel of ellips maar uitsluitend
op de rechtlijnigheid van de vlakke metaalplaat: in vierkant of
rechthoek, soms in driehoek gesneden, wordt de plaat tot
kubus of balk omgevormd. VANNAZARETH@SKYNET.BE

Hendrike Huijsmans Water en Wind

(21)
Hendrike Huijsmans (1959) is van jongs af aan ben bezig
geweest met tekenen en knutselen. Eind jaren 90 volgde ze
in Sint Niklaas in België de (deeltijd) opleiding schilderkunst
hogere graad - een degelijke opleiding die begon met het
schilderen van stillevens en modellen maar later ook met
aandacht voor abstract werk. Binnenhuiskunst deed ze als
bijvak. ‘Mijn persoonlijke voorkeur gaat sterk uit naar het
afbeelden van motieven. Letterlijk, maar ook menselijke
motieven laten zich in beeldtaal vatten. Aanvankelijk werkte
ik in het platte schildersvlak maar mijn werk is steeds ruimtelijker aan het worden. Het contrast tussen geometrische
patronen en organische vormen is voor mij ongelooﬂijk
spannend. Vrije vormen die zich aan het stramien lijken te
ontworstelen, boeien mij mateloos. Ook het gebruik van verschillende materialen past hier perfect. Hout tegenover
betonijzer en plastic verhoogt de spanning van het beeld.
Mijn werken zijn bijna altijd kleurrijk en van een royaal formaat. De werkstukken worden volgens een opgezet plan uitgevoerd. Tijdens het maken kan er nog veel veranderen maar
het doel ligt altijd vast.’ WWW.HENDRIKEHUIJSMANS.NL

Willy Peeters Daedalus (21) Willy Peeters
(1957) woont te Leuven (Heverlee), waar zich ook zijn
atelier bevindt. Hij studeerde vanaf 1972 aan het SintLucas instituut te Brussel, eerst de kunsthumaniora en
later het Hoger Kunstonderwijs richting beeldhouwen
in het atelier van Koenraad Tinel. Sedert 1983 werkt
hij als zelfstandig kunstenaar en stelt hij regelmatig
zijn werk voor in individuele tentoonstellingen. Verder
neemt hij deel aan groepstentoonstellingen in België,
Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Polen, Italië
en de VS. Zijn focus ligt op beelden in brons. In
opdracht realiseerde Willy Peeters verscheidene grote
beelden en beeldengroepen voor de openbare ruimte.
Zijn werk werd opgenomen in verschillende privé en
openbare collecties. Creaties van zijn hand werden
wereldwijd verspreid via “Awards” die door verschillende organisaties werden besteld. Als portrettist realiseerde hij vele borstbeelden. WWW.WILLY-PEETERS.COM

Jacqueline Specken Big Red
Flowers (23) ‘Ik hou van allerlei materialen, van ﬁjn, soepel, kwetsbaar en
onbuigbaar, zink, stof, papier, hout en gips.
Ik ben gek op soepele ronde vormen, het
vrouwlijke. En allerlei kleuren van zowel
natuurlijke als lekkere felle kleuren zo ook
als in de natuur. Kijkend naar de schoonheid van natuurlijke structuren, naar de
mens in zijn vorm, in zijn leed, zijn vreugde
en in zijn verwondering. Voelend in het subtiele verﬁjnde nauwelijks aanwezige, de
voelbare eenheid, de verbinding, de beweging, het speelse en het vele plezier.’
WWW.JACQUELINESPECKEN.NL

Danny Schelfhout Toekomst (24) Zowel in zijn
ﬁguratieve als zijn abstract werk
is de mens aanwezig. De portretten hebben een eigen karakter. Hij transformeert de harde
materie tot een plastische vorm.
De combinatie van spanning
en oppervlaktes met textuur
maken zijn beelden plastisch.
DANNYSCHELFHOUT@TELENET.BE

Rosalinde van Ingen Schenau Rosa (25) Het werk van Rosalinde van Ingen Schenau gaat over
leven en vergankelijkheid. ‘Geniet van
het leven, het gaat snel voorbij.’ Bloemen worden gebruikt als een klassiek
symbool voor de overgangsaard van
het leven. Het silhouet van een levendig
bloemstuk is uit een Corten-staaloppervlak gesneden. Het beeldhouwwerk
vertelt een verhaal van vroegere glorie
en zal veranderen onder invloed van
weer en tijd. WWW.VANINGENSCHENAU.COM

(IN DE PASSERELLE IN HET STADHUIS - OP DE PLATTEGROND AANGEDUID MET EEN
STER) Herbert Monsieur Zonder titel/Zonder titel/Zonder titel
Eigenzinnig, tegendraads, onconventioneel... Precies deze triggers laten toe dat hij een
eeuwenoude ambacht hedendaags maakt, glas-in-lood tot de moderne kunst laat rekenen. Gefascineerd door het visuele verworden kleur, vorm en materie één geheel, alsof
hij een voorwerp steekt in een tweedimensionele wereld die het glas-in-lood bijna altijd
is. Het is een uitdagend spel van licht, vorm, transparant kleurgebruik, soms in combinatie met andere materialen. Deze geven het werk een frisheid en dynamiek. Telkens
op zoek naar nieuwe perspectieven, denken én herdenken vanuit andere posities.

Olette Hamer Hangend/No Title/No Title/
Leftovers Olette Hamer (1961): ‘De beelden die ik maak, proberen de ruimte in

WWW.HERBERTMONSIEUR.COM

te nemen. Met karton, waaraan ik andere materialen zoals tape, verf en ijzerdraad toevoeg, maak ik soms monumentale, soms speelse objecten. Met massieve vormen,
scherpe en vloeiende lijnen probeer ik de ruimte te doorbreken. Dit doe ik door uit het
karton vormen te snijden dat ik samenvoeg of bij elkaar plaats. Hierdoor ontstaan er
binnen in het werk weer nieuwe vormen. De open beelden die zo ontstaan worden
opgebouwd uit lagen die er in en doorheen geleid worden. Mijn basisidee is het spelen
met dichte, open vormen en lijnen met onvoorspelbare en onverwachte momenten
waardoor er verschillende “gezichtspunten” ontstaan bij een beeld dat ik maak.’
WWW.OLETTEHAMER.NL Hubert Minnebo Hij bleef in zichzelf geloven/Zo begon hij aan aikido/Drie lieve vriendinnen/Het
hoorbaar fluisteren/Met gesloten ogen vlogen ze toekomstgericht Hubert Minnebo (1940) verwierf ruime bekendheid als beeldhouwer en ont-

werper van gegeerde gouden juwelen. Het kloek opgebouwde, ﬁguratieve beeld met
gladde bronshuid draagt vrijwel steeds hetzelfde rudimentair, sober gestileerd gezicht.
Het ademt niet zelden een hiëratische, onaantastbare waardigheid uit, meestal eenzaam of anderszins verbonden met een partner. De beeldhouwer hecht verder veel
belang aan het ambachtelijke aspect van zijn sculpturen. Het vakwerk hangt volgens
hem integraal samen met, en vloeit voort uit, het concept, het ontwerp en de wassen
vorm. Denken, voelen en doen horen, dienen, volgens Minnebo, de eenheid te vormen
die het leven van de volledige mens kenmerkt. WWW.MINNEBO.BE

Publieksprijs Nieuw is dat dit
jaar gestemd kan worden op de
‘Beeldenroutepublieksprijs 2018’.
Het beeld waarop door de bezoekers aan de openluchtexpositie de
meeste stemmen worden uitgebracht, zal door de gemeente Terneuzen worden aangekocht. Voor
dit doel stelt de gemeente Terneuzen 10.000 euro ter beschikking.
Wilt u meedoen?! Ga dan naar
www.toonbeeld.nl/stemopbeeld!

