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BEN ANTROP

KLAAS BULLYNCK

MATTHIAS CRUYSSAERT

CLAUDE DENDAUW

Ben vertrekt vanuit een ambachtelijk
vakmanschap. Esthetische vormgeving,
in dialoog met de natuur, zonder taal
maar met pure ruwe materialen.

Vormstudie voor uitvoering in staal
Restanten van iets dat groot moet zijn
geweest, een vergaan schip, overschot
van een aangespoelde potvis of een
door mensen opgerichte sacrale site.
Misschien een metafoor voor ‘de
mens nu’. Ribben, geen organen. Veel
structuur, weinig hart.

Matthias Cruyssaert werkt het ‘talking
heads-project’ verder uit met andere
dragers dan alleen maar schedels
en transformeert zijn atelier in een
bevreemdend rariteitenkabinet. Deze
wunder
kammer wordt uitgebreid met
werk van Frans Vercoutere en taxi
dermist Eric Biebouw.

Een verhaal met overbodige informatie
waarbij de ooit eens zo heldere verhaal
lijn nu volledig vertroebeld of zelfs
verdwenen is.

ASTER CAEMAERT

VEERLE DE SMET

buste, natuurstudie of studie naar
waarneming,
Rèverie: vertrekkend vanuit een moment,
geraakt zijn in een fractie. Vormen die
ontstaan doorheen probeersels, vormen
die hun eigen wetten stellen. Vormen
die hun eigen emoties uitdrukken.
Loskomen van het vooropgestelde.
Verbaasd opgescheept zitten met
figuren die zich aandienen als nobele
onbekenden.

Zowel bij het overlijden als bij de geboorte
spelen rituelen een grote rol. In Japan
bestaat er een ritueel waar je tijdens
je leven een begrafenis krijgt om je te
kunnen ontdoen van alle overtuigingen
en patronen die niet meer bij je passen.
Veerle liet zich inspireren door dit Japans
ritueel. Bij iedere overgang worden we
bewust van een andere levensfase.
We nemen afstand van het oude en
verwelkomen het nieuwe.
Veerle creëert een belevingsmoment
waarbij de toeschouwer zich over zijn
leven te bezint.

c

• De officiële opening vindt plaats op zondag 24 juni 2018 om
14.00 uur aan de O.L.V–kerk, Zarlardingeplein, Zarlardinge.
Na de inwandeling van de biZAR2018 is iedereen welkom in
de plaatselijke cafés voor een drankje, een mattentaart en
een babbel met de deelnemende kunstenaars. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door 'Brandhout'.
• Startpunt aan de Kerk van Zarlardinge, Zarlardingeplein.
• Het evenement loopt van 24 juni tot 9 september 2018.
• Bewegwijzerde kunstroute van ± 4,8 km,
deels rolstoelvriendelijk (alternatief mogelijk).

'In memoriam'

FRANCIS BEKEMANS
J

'(H)OUR by (H)OUR'
Contemplating times left.

participatie-opstelling / installatie (2017)
Gezeten de uren die wegspoelen
contempleren. Een installatie waar je
naar water kijkt en die voelt weglopen
zonder dit echt te merken. De trappen
van de tijd stilaan zichtbaar krijgen
en zwijgen. Content gelaten. Rust
in de afloop. Kom zitten en zie uzelf
vervloeien of net vollopen.
A

OPENING 24 juni
om 14.00 uur

muzikale omlijsting door ‘Brandhout’

www.facebook.com/biZAR2018 - www.zarlardinge.be/bizar

• Gratis routegids (folder met plan, locaties en deelnemende
kunstenaars) te verkrijgen in de toeristische dienst op de
markt in Geraardsbergen, in de kerk van Zarlardinge, in de
toeristische logies van Geraardsbergen en in de plaatselijke
horeca in Zarlardinge.
• De plaatselijke horeca: brasserie/café Sanseveria
(Zarlardingeplein 16), café d’Oude Molen bij Jacqueline
(Rekestraat 1), Il Padrino (Zarlardingeplein 23), bakkerij
Sarlar (Rekestraat 27).

'CARRYING'
Your own weight in sores and sorrows.
participatie-opstelling / installatie (2009)
Twee armstoelen staan centraal in de
ruimte. Bovenop de leuningen ligt een
balk. Twee personen gaan zitten en
nemen de balk op de schoot. Eén minuut
blijven ze zo zitten, zetten de balk terug
op de leuningen en verdwijnen. Steeds
opnieuw. Kom zitten en voel uzelf. We
dragen in stilte de lasten en onzeker
heden die de onze zijn.

SONIA HAENTJENS

H1 H2 H3 H4 H5 'Ogen-blikken in het groen'
Sonia speelt het spel der kleuren. Samen
met de leerlingen van de Artistieke
Opleiding van de kunsthumaniora SintLucas te Gent brengt ze een steeds
terugkerende kleurtoets aan in het land
schap.

DANIEL JANSSENS
Q

please like me
www.facebook.com/biZAR2018
website
www.zarlardinge.be/bizar
Bakkerij

Met dank aan de bewoners en eigenaars die hun tuin,
bos of weide ter beschikking stellen: Kerkfabriek O.L.V.
Zarlardinge, Brasserie/cafe Sanseveria, Mevr. De Nooze, B&B
Molen Ter Walle, Dhr . Antoon Devogelaere , Mevr. Monique
Detemmerman, Dhr. Kurt Dubucq, Dhr. Debosschere, Dhr.
Johan Hellinckx, Mevr. Hilde De Schuyteneer, Mevr.Nadine
Schollaert, Dhr.Matthias Cruyssaert , Dhr. Peter Timmermans.
Dit project kwam tot stand dankzij de stad Geraardsbergen, de
technische dienst, de dienst cultuur, toerisme en communicatie.
Bijzondere dank aan de organisatie werkgroep biZAR2018:
Johan Norga, Van der Meulen Sven, Depessemier Lieve, De Vos
Hilde en Timmermans Danny.

F

'Le déclin'

'Stav'

I

'Rèverie'

HANS CLAUS
A
B

'Sterfbedportretten'
'Enkele kerkgangers praten na'

W

'Talking heads'

A N

'Rebirthing'

In de kerk brengt Hans een Mexicaans
eerbetoon aan zijn overleden moeder.
Met enkele kleurrijke sterfbedportretten
jaagt hij de dood weg van de krachtige
vrouw die zij was. Buiten de kerk praten
enkele kerkgangers na.

A

'Input - Output'

L1 L2

'Meeting Point'

Vergankelijkheid + Beweging + Conver
satie + Omgeving + Evenwicht +
Ingrijpen + Landschap + Veranderingen
+ Onverwacht + Metamorfose + Stilte

LIEVE DEPESSEMIER
D
S

'Il suffit de vivre l’instant pour nourrir l’âme'
'Stil versteend' U 'Niets is ooit'

Een concept kan vertrekken vanuit één
van zijn componenten: een ‘sprekende’
steen of kei die om een tekst of woord
vraagt, een letterontwerp dat een com
positie eist, … D.K.

BERTRAND DUELZ
T

'Exp. 1801 (erbra)'

V

'Babel'

Beeldhouwer, beeldend kunstenaar,
creatieve duizendpoot…
Het dagelijks leven, de natuur, de media
vormen een bron van inspiratie voor
Bertrand. Hij zoekt zijn pad tussen
exposities, installaties en rotstuinen.

• biZAR2018 biedt de mogelijkheid aan van een rondleiding
met gids voor scholen in de week van 18 tot en met 22 juni.
Meer info via devoshilde@telenet.be.

Met medewerking van

Rekestraat 27 - Zarlardinge
Gespecialiseerd groothandelsbedrijf
in Geraardsbergse mattentaarten

E

vragen?
devoshilde@telenet.be
tel 0472 715 566

'Genesis' – 'Ikarus'

Als beeldhouwer verkiest Daniel hout. Hij
gebruikt zowel zeldzame hout
soorten
als wegwerphout. Afgedankt hout wordt
omgevormd tot iets creatiefs.
Bijzondere aandacht krijgen de hout
soorten die de samenleving waardeloos
beschouwt.

SYLVIE JANSSENS
& FRANK HOUBEN
O

'Oplaadpunt: dis/connect', 2018

Sylvie Janssens en Frank Houben
maken met ‘oplaadpunt dis/connect’
een ervarings
gerichte installatie rond
frequenties. De toeschouwer krijgt
de kans om te ontkoppelen en op zijn
eigen kernfrequentie af te stemmen.

SYLVIE JANSSENS
X

'Het kleine museum van de 4de
dimensie'/'Le petit museé de la quatrième
dimension', 2018
Sylvie Janssens toont in een kleine
wonder
kamer op wielen, een wereld
van verbondenheid van alles dat leeft.

CAROLINE KESTELEYN

BEN KOCKELKOREN

Caroline probeert met potten draaien
zoveel mogelijk controle te houden over
de vorm die zij maakt – de fascinatie
van creëren, vat hebben op en het los
laten. Het uiteindelijk resultaat is onder
worpen aan een eeuwenoud spel van
de oerelementen. Vuur, lucht en rook
kleuren de potten.
Een aantal werken die ze tijdens
biZAR2018 toont, zijn ‘gerookstookt’.
Alle stukken worden gebakken in een
papieroven waar houtschaafsel en
andere natuurlijke materialen voor
de verbranding zorgen. Het materiaal
dat rond de pot opbrandt, laat mooie,
steeds verrassende sporen, texturen
en indrukken achter op de kleivorm.
Compleet onvoorspelbaar, altijd uniek,…

Het werk van Ben situeert zich op het
snijpunt van kunst, archeologie en
geografie. De antropomorfe stenen uit
de Cevennes hebben een bijzondere
betekenis voor Ben omdat ze dikwijls
menselijke of dierlijke kenmerken
bevatten en getuige zijn van levende
wezens die vele eeuwen geleden op
deze ondermaanse bol rondwaarden.

A

'Keramiek'

ALEX KINDT, le petit belge
K

'Big Bigger Biggest'

Met deze installatie reageert Alex tegen
de steeds groter wordende sluizen,
cruise- en containerschepen. De wereld
kan niet uitbreiden.
R

'Sangramento do Rio'

Het rood verwijst naar het doodbloeden
van de rivier ‘Rio Doce’ Minas Gerais. De
ijzeren steunen verwijzen naar de ont
ginning en de daarmee gepaard gaande
vervuiling van ijzermijnen in Brazilië.

ANOUK VERCOUTER

A W

OLIVIA MORTIER
A

'Hart - deel 1'

P

A

In haar recente tekeningen doet ze
onder
zoek naar de ruimtelijke eigen
schappen van papier. Anouk Vercouter
maakt tekeningen die ze ruimtelijk
presenteert door deze in stolpen te
vouwen.

JEF WYNANTS
G

'Hart - deel 2'

Het project ‘hart’ is een tweeluik. Beide
werken situeren zich op twee strate
gische punten van de route: in het hart
van de kerk en in de boomgaard van
een dorpsbewoner. Met deze werken
stelt Olivia de limieten in vraag van de
door haar gebruikte materialen: aarde
en porselein. Net zoals wij onze eigen
lichamelijke beperkingen in vraag stellen.

LINA MARIA PEETERS
A

'Untitled' – 'To Merge Is To Connect' –
'Multiple Me' – 'Dear sleeper'

'Verfplooi'

"De wereld is een abstract maar levend
weefsel, een virtuele veelvoudigheid.
Iets dat niet alleen veel delen heeft,
maar dat ook op vele wijzen geplooid is."
(Gottfried W. Leibniz)
Lina Maria speelt met vorm en kleur. Haar
werk ontstaat in het grafiek-atelier en
eindigt via een digitale omweg op textiel.

M

'Blauwe hardsteen Voerstreek'

'Naar het wezen van de bij, kan kunst
de bijen redden?'
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PERMANENTE WERKEN
LIEVE DEPESSEMIER
1 niets is vanzelfsprekend
5 de wind waait
7 wat de wind wil
9 wat hier bewaard wordt
10 stil
MARLEEN DE SMET
2 zuivering
3 Vlaams landschap
8 winterwandeling
11 gemis
12 uit de bocht
nagalm
ROLAND DURIEUX
4 mezenpotten
6 leven
13
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