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Mede mogelijk gemaakt door

Voorwoord

Beste kunstliefhebber,

Voor de veertiende maal op rij kunt u op de
Scheldeboulevard met volle teugen genieten van
kunst in de buitenlucht. De gemeente Terneuzen
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.

Jaap Bos
Wethouder Kunst en cultuur 
Gemeente Terneuzen



1Eddy De Buf
Hij volgde een opleiding aan de academie als etser en
reclameschilder en ontwikkelde zich tot in het begin van
de jaren 90 als schilder. Kortelings daarna betrekt hij een
pand dat nu deel uitmaakt van het PMMK in Oostende.
Naast zijn bezigheid als stadsdichter van Oostende werkt
Eddy momenteel aan een œuvre met een eigen visie als
individu, in zijn relatie tot de hedendaagse maatschappij.
De natuur van het leven, de moderne kunst, de literatuur
en de wereld als fenomeen op zich. Deze zet zich af tegen
en rond het postmodern individualistische denken van
het individu.

Solo

EDDy DE Buf
ABDISSTrAAT 8, 9000 GENT
GSM: 0497-738983, WWW.EDDyDEBuf.BE



A.Abeel
De passie voor creativiteit was er bij Annick reeds van
jongs af aan. Daarom koos ze een beroepsrichting waar
heel wat creativiteit bij te pas komt, kleuterleidster. Knip-
pen, plakken, tekenen, zingen, dansen en nog zoveel
meer. Naast haar job gebruikte ze haar creativiteit ook in
het bloemschikken. Maar onbewust groeide haar verlan-
gen om op kunstgebied dingen te gaan doen. Ze volgde
een opleiding in keramiek bij Chris ferket en Iza Stroef,
waar ze de smaak van echte kunst voor het eerst
proefde. Dit had haar gebeten, net zoals bij velen van
onze kunstenaars. De drang naar evolutie en experimen-
teren werd alsmaar groter. Ze volgde hierop een opleiding
beeldhouwen bij Stef Orti. Daarna werd ze verder bege-
leid in het beeldhouwersatelier van Chris ferket en J Pan.
Daar evolueerde en groeide Annick verder in haar leer
van vormgeving in totale eigenheid. Haar werken in
franse witte steen en arduin getuigen van een heden-
daagse vormgeving in de beeldhouwkunst. (J Pan)

Spiraal
Het Leven is doordrongen,
met Yin en Yang
Als de Yin Yang verstoord
word,
Komt leven in een spiraal terecht.

ANNICK VANDEN ABEElE
KErrEBrOEK 94 B, 9850 NEVElE
GSM: 047-7349140, E-MAIl: ANNICKVDA@TElENET.BE
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3J Pan
J Pan heeft in zijn werk een weelde aan figuratieve plasti-
sche vormen, die de kijker aanzetten tot eigen interpreta-
tie. Zijn stijl getuigt 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 voor-
ouders 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 beeld-
houwerwereld, wat resulteerde met monumenten in
Huise, Olsene, Kruishoutem, Eecklo, Blankenberge en
Breskens. (Chris ferket)

Questions?

J PAN
WArEGEMSEWEG 152, 9790 WOrTEGEM-PETEGEM
GSM: 0494-344902
E-MAIl: PANNECOuCKE.JOSEPH1@PANDOrA.BE



P.Nand.r
Art has nothing to do with science. Art is not an experi-
ment. 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 bewonde-
ren in Blankenberge, Aardenburg en Terneuzen.

De Kus

Rocky Boulevard
Het ligt in de aard van de kunstenaar
Om te onderzoeken
Zich in een onzekere positie te bevinden
En niet professioneel te zijn

P.NAND.r
DAGErAADSTrAAT 57, 9090 MEllE
GSM: 049-6022771, E-MAIl: NAND.HuyGHE@SKyNET.BE
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Stefaan Ponette
Klop en er zal worden geopend. Klop en er komt een
beeld uit. Al kloppend, hamerend en kappend baant Ste-
faan 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. (J Pan)

reeds heel wat werken van Stefaan kregen met de jaren
een vast plaatsje toegewezen. ronse, Kortrijk, Halle en
nog vele andere plaatsen kunnen zich met een Ponettje
verheugen.

Staande Vrouw

Gehurkte vrouw

STEfAAN PONETTE
STOOKTESTrAAT 6, 9690 KluISBErGEN KWArEMONT
GSM: 0473-593717
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6Julie Verhelst
Een gezicht, van hem van haar, van hier en daar. We heb-
ben er allemaal één. Glad gestreken, met rimpels of ver-
schrompeld. Getekend door een lach, getekend door het
leven, of getekend door Julie. Haar passie voor portrette-
ren is onuitputtelijk, van al dan niet ingekleurde potlood-
tekeningen 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 ver-
der uit, tot een samenbrengen van meerdere in een
oogstrelend totaal geheel. (J Pan)

Mijmering

JulIE VErHElST
VIJfBuNDErSSTrAAT 2, 9800 DEINZE
GSM: 0486-850510, EMAIl : JulIE.VErHElST@GMAIl.COM



Caroline Callens
Verengd door een wetenschappelijk en technisch verle-
den en vooral murw geslagen door zware tegenslagen,
was Carolien in 2005 op zoek naar een houvast binnen
een stilstaan van eigen ontdekkingen en eigen vormen
van expressie, die ze nooit eerder had geëxploreerd. Wel-
licht was het een razende woede die haar tot het harde
van steen bracht en kaatste uitgerekend diezelfde hard-
heid van steen haar tot een verwoorden van een eigen,
onontgonnen taal van rauwe emoties en zacht verdriet.
Veerkracht dreef haar tot het harde labeur van het klie-
ven van stenen waarvan ze elke weerstand en grilligheid
als een echte vechter poogde te trotseren. En zoals bij
echte stapstenen, stap voor stap, bracht het ‘beeldend
werken’ haar tot nieuwe keuzes, nieuwe plaatsen. En
nieuwe ontmoetingen in haar leven.

Vogelnestje
De verstilde beweging van de acrobate in haar act
Vogelnestje, in een omlijsting van open ruimte met die-
pere betekenis, zoekend naar een evenwicht tussen,
vasthouden,
Kiezen en loslaten, oprichtend naar toekomst en vrijheid
op een onbevangen en speelse wijze.

CArOlIEN CAllENS
GrOENSTrAAT 5, 8910 NAZArETH
GSM: 0496-268387, MAIl: CArOlINE.CAllENS@TElENET.B
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Joeri Stubbe 
reeds van jongs af aan had Joeri een gedreven voor-
liefde voor cultuur en kunst, hij uitte zich vooral als
acteur, muzikant, dichter, schilder en graficus. Zijn grote
honger naar meer zette er hem toe aan een cursus
beeldhouwen te volgen bij het collectief van Walter de
Buck, alwaar hij al snel de passie van een steenkapper
te pakken had. Op verzoek van Chris ferket volgde Joeri
daarop verdere opleiding in het Atelier te Wortegem-
Petegem, alwaar hij al heel snel uitgroeide in zijn eigen
gemaakte stijl van vormgeving en beeldhouwtechniek.
Een stijl met een weelderige vormgeving en fantasie over
hedendaagse dingen en aspecten die verder resulteren
in een hedendaags monumentaal geheel. Geen enkele
steensoort is hem onbekend. In marmer, graniet, arduin
en witte steen gekapte monumenten sieren reeds her en
der dorps- en stadspleinen. Ondermeer in Blanken-
berge, Olsene, Huise, Zaffelare, Evergem, Zelzate en Ter-
neuzen is werk van Joeri te zien. (J Pan)

De Zwerver
Het leven is vaak een zwerftocht
Met af en toe een rustpunt
In het warme huis

JOErI STuBBE
OMMEGANGSTrAAT 2, 9080 lOCHrISTI 
GSM: 048-60028123, EMAIl: JOErIlEuK@GMAIl.COM
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Hans Claus
Een genormeerd mens die al 30 jaar lang vastzit aan de
kunst en de normering met sensualiteit bewerkt. Het
touw dat om onze sterfelijkheid ligt, trekt hij van onze
halzen. Hij ontluistert, ontmaagd en verdringt de zeker-
heden van het leven in een druk leven van schilderen,
beeldhouwen, schrijven en fotografie. De schrik van een-
maligheid van dingen en gebeurtenissen waren voor
hem een vlucht naar de creativiteit, een artistieke storm
in woord en beeld.

Verlangen
Ranke vrouwenfiguur die reikhalzend naar de toekomst
uitziet

HANS ClAuS
OTTErGEMSESTEENWEG 148, 9000 GENT
GSM: 0495587981, E MAIl: HANSClAuSPOlEN@HOTMAIl.COM
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Dirk Van Hecke
Dat vijf minuutjes van je tijd plots je totale leven kun-
nen veranderen, heeft Dirk jaren geleden ondervonden.
Hij werkte als ploegarbeider op fabriek. Door zijn gedre-
ven passie voor kunst ging hij teken- en boetseerles
volgen op OCMW, waar 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 restauratietechnieken aan St lucas – maakten van
hem een meester en beheerser van zijn unieke eigen
stijl. De perfect afgestemde combinatie van lijnen en
structuren maken van zijn werken oogstrelende harmo-
nieuze eigentijdse sculpturen. Verder vind je van Dirk 
evenwaardige pareltjes van sierlijkheid in Blankenberge
en Breskens. (J Pan)

De Schepping van de wereld

DIrK VAN HECKE
WIPPElGEMDOrP 79, EVErGEM 
GSM: 0032483060288, E-MAIl: DIrKENErNA@TElENET.BE
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12Veerle De Smet
Na enkel 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 materia-
len. Tijdens haar laatste jaar ontdekt ze de mogelijkheid
van werken met polyester. Ze doorgrondt het materiaal
volledig en vindt hierin de mogelijkheid een eigen stem-
pel 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 onna-
bootsbaar in haar expressie. De Kip, symbool van onuit-
puttelijke vruchtbaarheid, staat sierlijk te kakelen als
monument op Olsene Plein. (J Pan)

Time And Space

VEErlE DE SMET
PArKlAAN 22, 9000 GENT, GSM: 0479-715758
DESMETV@HOTMAIl.COM



14Hendrik De Moerloose
Na zijn opleiding aan de Academie voor Schone Kun-
sten te Gent, aan de afdeling Monumentale kunsten
met als specialiteit beeldhouwen, specialiseerde Hen-
drik zich verder in tekenen en schilderen aan de Acade-
mie te Wetteren. Door zijn voorliefde voor kunst is Hen-
drik lid of stichtend lid van meerdere kunstverenigingen
in het Vlaamse land, waar hij her en der aan andere
kunstenaars zijn ervaring en vakkennis overdraagt. Tal
van ontwerpen voor diamantjuwelen zijn van zijn hand,
alsook was hij de ontwerper van de bekende reuzen
van Melle: ruut, Mapoe en Odette.

Waterdraagster
Het water als bron van
“Leven”

HENDrIK DE MOErlOOSE
KONINGIN fABIOlAlAAN 10, 9090 MEllE
GSM: 047-7664116, E-MAIl: HENDrIK.DEM@TElENET.BE



ronny Ivens
De kunstenaar is gefascineerd door alles om zich heen.
Hij leeft daardoor in voortdurende verwondering en
heeft oog voor de kleinste details. Hij weeft natuurlijke
elementen – meer of minder subtiel - door zijn werk. Hij
maakt zowel vrije producties als werken in opdracht.
Zijn veelzijdigheid blijkt uit het scala aan activiteiten:
beeldhouwer, columnist, grafisch ontwerper, illustrator,
dichter en musicus. De hele wereld met al zijn schep-
sels is zijn bron van inspiratie en zet hem aan tot crea-
tieve nieuwe ideeën. Toch is er altijd dat element van
bescheidenheid en eerbied terug te vinden in zijn werk.
Een man die zich in de vrije speelruimte van de wereld
respectvol buigt naar medemens en omgeving. Werken
met weerbarstig materiaal als graniet of brons, marmer
of staal, illustratief werk, grafisch ontwerpen, voor
ronny Ivens is kwaliteit in combinatie met originaliteit,
schoonheid en klaarte een vereiste. Dat blijkt uit de
details, de zorg voor het proces en het eindresultaat. 

Spyroceras
15 jaar geleden besloot ik van dit blok
Graniet een realistische kever te maken, 
De beitel besliste anders en ging
Miljoenen jaren terug in de tijd.

rONNy IVENS
lEEGHWATErSTrAAT 39, 4561 MC HulST
GSM 0031651055419, E-MAIl: rONIVENS@ZEElANDNET.Nl
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16Walter De Buck
Een levende legende, elk vel papier is veel te klein om
hem te verwoorden of te omschrijven. Hij is de man die
de legendarische Gentse feesten opnieuw opgericht
heeft , vooral rond St Jacobs. Daarnaast is hij ook zan-
ger, muzikant, beeldhouwer en acteur. Walter volgde zijn
opleiding aan de Academie voor schone kunsten te
Gent, die hij in 1954 met grote onderscheiding vol-
tooide. Hij kreeg verschillende prijzen voor zijn beeld-
houwkunst o.a. de Koopalprijs, die hem een studiereis
van één jaar in India opleverde. Deze beïnvloedde in
grote mate zijn visie op kunst en maatschappij, zijn
muziek  en zijn beeldende expressie. Met zijn ‘Vliegerke’
en tal val andere Gentse liederen, uit Walter zijn passie
als zanger en muzikant. Zijn talrijke bronzen en in
kopergeslagen sculpturen op diverse stads- en gemeen-
tepleinen getuigen nog steeds van de dagelijkse gedre-
venheid van een uniek figuur die Walter is.

De Vuurvogel

WAlTEr DE BuCK
NEKKErSBErGlAAN 27, 9000 GENT
WWW.WAlTErDEBuCK.BE
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                          Scheldeboulevard                                                Scheldeboulevard

 Stadhuisplein

Beelden op de Scheldeboulevard 2013
Data: vr 6 juli t/m

 zo 1 septem
ber

Locatie: Scheldeboulevard en Stadhuisplein Terneuzen
M

eer info: www.beeldenopdescheldeboulevard.nl 

Demonstratie beeldhouwen 
Vier kunstenaars zullen u dit jaar ‘live’ hun kunsten
vertonen in de kapperstent op het plantsoen onder
Brasserie Westbeer. Kunstenaars van het
kunstenaarscollectief Joseph Pannecoucke kunt u ‘live’
aan het werk zien op de dijk en wel op zaterdag en
zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Komt u gerust eens
een kijkje nemen. u zult versteld staan van het
vakmanschap waarmee deze kunstenaars te werk gaan!

Voor meer informatie over de kunstwerken van het Kun-
stenaarscollectief van Joseph Pannecoucke kunt u zich
wenden tot Joseph Pannecoucke,
pannecoucke.Joseph1@pandora.be.

Vaste 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 in de plattegrond weergegeven met
een letter.

A Beeld Van Zeeuws-Vlaamse Anny Chris ferket
B Vliegende Hollander Joeri Stubbe
C Uitkijkend Stef Orti
D De Dijk ronnie Ivens
E De Brug (Liggende Vrouw) Marian van Steenoven
f Het Versalius Beeld Thom Puckey
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Arie Berkulin
Geboren 1939. Gaf les aan de Academies van Tilburg en
Rotterdam. Maakt beelden en tekeningen. Woont en werkt
in Dreischor.
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Raphaël De Bois
Een eigentijdse interpretatie van het menselijk portret,
niet voor de hand liggende materialen en een vleugje
humor. Dat zijn de ingrediënten voor de aimabele sculp-
turen van Raphaël De Bois (1964). Hij selecteert zorgvul-
dig een paar rake karaktertrekken, werkt met spranke-
lende kleuren en weet zijn fantasie te doseren. Wacht tot
een zeldzame zonnestraal de huid van de mozaïektegel-
tjes doet oplichten en kijk, het is op slag feest.
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Chris Peterson
‘Mijn voorkeur gaat uit naar het vervaardigen van beeld-
houwwerken van monumentale grootte. “Landmarks” die
voor een verscheidenheid aan publiek te betreden zijn. In
mijn geval is dat soms letterlijk mogelijk. De wijze waarop
mensen hun omringende ruimte lezen, vormt het start-
punt voor nieuw werk. Bevolkingsgroepen hebben ver-
schillen qua achtergrond, religie en nationaliteit en kun-
nen andere opvattingen hebben wat betreft de bestem-
ming van ruimte. Dit verschil in zienswijze en de mate
waarop dit de ruimte inkleurt is enorm fascinerend. Door
deze gedragingen te observeren en de uitkomsten  te ver-
werken in nieuwe concepten voor sculpturen, word ik in
staat gesteld de ruimte te ontleden en anders gestalte te
geven.’ 

Chris Peterson (Bilthoven, 1976) woont en werkt in
Zwolle. Zijn werk is te vinden in de openbare ruimte in
binnen- en buitenland. Voor informatie over zijn werk en
persoon kunt u terecht op zijn website:
www.BastArto.com
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Ton Kalle
Manier van werken: ik probeer de taal van steen op ele-
mentaire wijze te laten zien. Dit ruwe materiaal van moe-
der aarde wil zich uitdrukken. Hier is eenvoud, stilte en
rust voor nodig. Deze drie elementen zijn altijd in mijn
werk aanwezig. 

Ton heeft deelgenomen aan meerdere solo- en groepsex-
posities in binnen- en buitenland en in opdracht gewerkt.
Hij  heeft diverse opdrachten gehad in Amsterdam, Leid-
schendam, Middelharnis, Coevorden en Rouveen. Daar-
naast heeft hij deelgenomen aan symposia in Belgie,
Duitsland en Frankrijk en aan solo- en groepsexposities
in Nederland,  Belgie, Duitsland en Frankrijk. Solo-expo-
sitie in 2012 ‘Stenen Beelden op Texel’.
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Ronald  A. Westerhuis
‘Een groot sculptuur gaat door waar de natuur ophoudt.’
‘Met mijn werk probeer ik het materiaal waar ik eigenlijk
exclusief mee werk, zijnde roestvrij staal, dichter bij het
publiek te krijgen door de andere schoonheid te laten
zien in plaats van bijvoorbeeld de industrietoepassing.
Het materiaal is zo weerbarstig en daarom ook zo mis-
kent, dus een ideaal medium’. 

Ronald is de maker van tal van monumentale, stalen
sculpturen voor zowel de openbare ruimte als prive-col-
lecties. Zijn werken zijn onder andere tentoongesteld
geweest op de Art Shanghai, Miljonair Fair Moskou, Art
Basel, Miami en de TAG Gallery in North Carolina. Ook
staat er in Terneuzen een werk van hem bij de Vliegende
Vaart. Ronald woont in Shanghai en Zwolle.
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Mari Shields
Het werk van Mari Shields verheerlijkt bomen, wat zij zijn
en wat zij ons te bieden hebben. Van het mogelijk maken
van leven op aarde (de zuurstof die wij inademen en de
brandstoffen die ons warm houden) tot de structuren en
de onderkomens waarin wij leven. In haar sculpturen en
installaties is elke vorm een ode aan de boom waar die
vandaan kwam, tot alle eindeloze mogelijkheden. Het
werk blijft zo dicht mogelijk bij de boom zelf. 

Exposities: onder andere NKvB Natuurlijk in Amsterdam,
Art Zuid 2011 in Amsterdam, Sequoia Project in Levico
Terme in Italie, Lehman Gallery in New York, Pier Walk
Chicago, Wood Works in Bergkerk Deventer, Parc de
sculpture Le Besset, St. Jaures d’Andaure, Frankrijk,
WMU, Kalamazoo, MI, USA.
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Niels Lous
Themastellingen van gevisualiseerde en te creëren plas-
tische objecten, evolueren uit variabele dialectieken, wat
de verscheidenheid geeft aan materialiseringen, specia-
liteit van techniek. Hetgeen resulteert in een zeer grote
diversiteit van materiaal, welke voortdurend ten dienste
van inhoud en intensiteit staat in associatie met de
beeldende filosofie en symboliek, zodat alles mogelijk
blijft, niets vaststaat, zowel open- onbegrensd kan zijn.

Woont in Breda. Opleiding: Academie voor Beeldende
Kunst St. Joost,  Academie der Katholieke Leergangen en
Koninklijke Academie Kunst en Vormgeving. Vanaf 1968
is hij praktiserend als plastisch beeldend kunstenaar,
zowel autonoom als opdrachtgericht. Tussen 1982 en
1986 was Niels adviseur aankopen en/of opdrachten in
het kader van de BKR in Eindhoven. Diverse aankopen
en opdrachten uitgevoerd voor Rijk, Provincie, Gemeen-
ten en particulieren. 
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Marcel van Zijp
Als steenbeeldhouwer is Marcel van Zijp (1958) autodi-
dact. Na zijn opleiding als graficus volgt hij de Academie
van beeldende kunsten Psychopolis te Den Haag.  Vanaf
midden jaren tachtig – na een ontmoeting met de Belgi-
sche zanger/beeldhouwer Willem Vermandere – maakt
hij de overstap naar het werken in steen. Van hem leert
hij ook het klieven van blokken steen.  In de steengroeve
van Sprimont vind hij een ruwe kroetplaat van Belgisch
hardsteen, die hij maar ten dele bewerkt en fijn schuurt.
In totaal brengt hij hier 25 meter tekst in aan van het
lied “Erstarrung” van Schubert. Hier ontstaat zijn eerste
grote tekst-sculptuur. De tekst wordt  onderdeel van de
sculptuur. Het bleek dus mogelijk om een combinatie te
maken tussen zijn grafische achtergrond en het werken
in steen; dat resulteerde in het vervaardigen van hand-
gehakte letters. 

Blue Heaven’s Boogie is een monumentale sculptuur in
zwart graniet, bestaande uit een zestal blokken die
gestapeld zullen worden tot een zuil van vier meter hoog.
Door de weggekapte inkepingen zal een visueel ritme
ontstaan dat geaccentueerd wordt door deze diep blauw
te polychromeren.



Expositie in de Passerelle
Naast de beelden op en om de Scheldeboulevard, kunt
u ook werken bewonderen van de deelnemende kunste-
naars van de Werkgroep Nieuwe Beelden in de exposi-
tieruimte van het stadhuis, de Passerelle. 

Voor meer informatie over de kunstwerken die vallen
onder de Werkgroep Nieuwe Beelden kunt u zich wen-
den tot Marlie van de Kerkhof, marlie@gremmen.org.
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