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biZAR kunstroute

ZAR LAR DI NG E

in de kerk

M

• Opening: zondag 26 juni 2022, doorlopend van 10.30 uur tot
17.00 uur. Het biZAR kunstrouteteam verwelkomt je vanaf 10.30
uur in de O.L.V. kerk van Zarlardinge. Daar krijg je een korte
uitleg en een rondleiding en zetten we je op weg om de werken
te ontdekken. Na de wandeling krijgt iedereen een gratis biertje,
een stukje mattentaart (een Geraardsbergse traditie) en kan je
een babbeltje doen met de deelnemende kunstenaars.

biZAR +
M

BAEKE GEERT

:
www.facebook.com/biZAR2022
www.visitgeraardsbergen.be/bizarkunstroute
: Organisatie
eamhet biZAR-team
Hilde, Jo, Lieve en Maurice
teve
dank
aan :
en Maurice

• Wanneer: Het evenement met de tijdelijke werken loopt van
26 juni tot en met 2 oktober 2022. De kunstroute met de 25
permanente werken is steeds te bewandelen.
• Lengte: De bewegwijzerde kunstwandeling is 6 km lang. Je
kan ze uitbreiden met een stukje natuurwandeling van 3 km,
de biZAR+. Sinds 2022 is er een rolstoelvriendelijk alternatief.
Deze route vertrekt aan "de kleppe" in Everbeek Beneden.
• Parkeren, biertje en folder:
Parkeren en vertrekken kan je aan de kerk van Zarlardinge
en in Everbeek- beneden aan "de kleppe".
Ons biertje proef je in de
Sanseveria en de Il Padrino, Zarlardingeplein
't Kader, Nestor Debeckstraat 14, Everbeek Beneden
De folder is te verkrijgen in de horeca,
de kleppe en de toeristische dienst
Geraardsbergen en in de kerk van Zarlardinge.
Bij bakkerij Sarlar en frituur Kimpies.
• Bijkomende info: De wandeling is gratis.
Wij zijn nieuwsgierig naar jullie foto's,
Stuur ze ons door via FB of mail, wij posten ze graag.
www.facebook.com/biZAR2022
www.visitgeraardsbergen.be/bizarkunstroute
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'Buffermallen'

Stootkussens beschermen nieuwe
consumptiegoederen,
recyclage,
regeneratie en hergebruik beschermt
het ecosysteem en de dieren.

'zorgen over de planeet'
Red de mens, want alleen de mens heeft
het lot van de planeet in zijn handen.

BREYNAERT FIEN
W

'Lo impermanente – Het vergankelijke'

Momentopnames van de natuur,
oneindig bevroren in de tijd, geplaatst in
het stenen landschap waar ze opnieuw
worden meegenomen met de streling
van de tijd.

BULLYNCK KLAAS
E

C

'Herfstmodus'

Herfstmodus weerspiegelt het leven.
Net zoals bij de herfst gaat het leven
gepaard met loslaten, aanvaarden en
verwerken van wat er allemaal gebeurt.
Het reflecteert een schreeuw om
aandacht, een zoektocht naar troost.

HenKe (known as THE artist)
G

' THE Ritz'

Alles op deze wereld evolueert, muteert.
Als bescherming kopieert de natuur nu
ook van de alles vernietigende mens.
Zo ook deze knotwilg.

V2

'The Green Goddess 2022'

Belgisch bier van hoge gisting
Alc.6,5% VOL 33cl

Het “biZAR-bier”
is verkrijgbaar
in de plaatselijke
horeca.

Ons biertje proef je in
* de Sanseveria en Il Padrino,
Het werd gebrouwen
Zarlardingeplein
ter gelegenheid van
10 jarig bestaan
* het
't Kader,
Nestor Debeckstraat
van de biZAR-kunstroute.
14, Everbeek Beneden
Ontwerp etiket
Matthias Cruyssaert en Lieve Depessemier.

Bière Belge de haute fermentation
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Belgisch bier van hoge gisting
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Zarlardinge

'The House of the Green Goddess'

Een muurschildering over onze
verbondenheid met de bezielde natuur.

Brouwerij Dilewyns

Dorpsraad Zarlardinge

Het levenswerk van Hans Claus, om
gevangenissen te vervangen door
detentiehuizen, begon als een droom.
In dit gedicht evoceert hij de weg die
de droom van het detentiehuis aflegde,
toen hij hem voor het eerst aan een
geliefde vertelde. Want zo begint verzet:
een woord, een verlangen, een droom
die aan een ander wordt doorverteld.

CRUYSSAERT MATTHIAS
U

'Peeping Tom'

Ramen als kijkkasten, gevuld met
sculpturen en illustraties in verschillende
materialen. De toeschouwer krijgt als
het ware een glimp te zien van een
absurde, bizarre, bevreemdende wereld.
''Talking Heads''- taferelen krijgen vrij
spel, zowat het handelsmerk van de
kunstenaar.

DE PAEPE PEPIJN
F

'Reflections of (intelligent) life'

More cowbell - The Bruce Dickinson,
2000 - Dit werk nodigt u uit stil te staan
bij het leven.

'Saviour-scar tissue'

HEIJSE KATRIEN

V1

arlar
ouwerij
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J 'De hemel overtrok '

L1

' Wolf / Schaap'

EECKHAUT SAMUEL
R

'Bezield'

Dit letterlijk en figuurlijk gekwetst
kunstwerk van een schaap en een wolf,
staat symbool voor het leren omdenken:
denken in termen van kansen in plaats
van gedonderjaag. Door te durven
experimenteren en fouten te maken,
ontdekken we de waarde hiervan.
Kwetsuur, een krachtig blazoen.
Scan de QR code.
L2 ' Bee / Schaap'
Kunstwerk van een schaapshoofd
bedekt met zaden, symbolisch voor het
loslaten van oude mentale constructies.
Vanuit vrijheid, liefst zonder forceren,
kunnen we het proces rustig de tijd
geven om te transformeren in een
andere vorm. Ook deze Zaadkop
verdwijnt na een poos in de aarde,
planten en bijen komen in de plaats.
Scan de QR code.

Een boom omarmt het graf als symbool
van onsterfelijkheid. De uitwaaierende
takken en vogels getuigen van de groei
van de natuur en de verbondenheid
tussen alles wat leeft op aarde.

DEPESSEMIER LIEVE

Een zoektocht naar de verhoudingen
tussen de aanbidding van het goddelijke
en ongrijpbare, zoals we kennen van de
eeuwenoude kunst in de Christelijke
iconografie, en het beminnen van een
menselijk lichaam.

K

'De hemel'

De hemel laat zich wiegen door de wind,
een balanceren tussen lucht en aarde.
Het bladgeritsel weeft zich tussen
woorden van overtrekken, spoelen en
herbeginnen.

GEVAERT LUCIE
N

'Médyn'

Het werk staat voor de cyclus van
het leven, en vooral voor het hemelse
genieten, koestering, innige omarming,
illuminatie in de ogen en onderlinge
glimlach.
Het drieluik is gemaakt op stukken
oud doek van een operadecor van eind
negentiende eeuw “La valse de nuit”.
Muziek door Myrddin voor Médyn.

GOUDEPENNE EMILIE
X

'Personal Jesus'

Over dood,redding en liefde.
Vooral liefde.
En littekenweefsel.
Veel littekenweefsel.
En, ondanks alles,
Voortdoen.
1997-2022

Een ode aan de bezielde verbinding
tussen mens en natuur.

kkerij Sarlar

Zarlardinge

BRAEMSCHEUTE PATRICK

JANSSENS SYLVIE

dienst van het Lokaal
Bakkerij Sarlar
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rdinge

In een maatschappij waar iedereen
steeds een oordeel klaar heeft, vraagt
dit werk een moment van zelfreflectie.
Het gaat met zichzelf in dialoog door
de combinatie van harde en zachte
materialen.
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DE SMET VEERLE
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'zWAARD'

CLAUS HANS

Alc.6,5% VOL 33cl

Bière Belge de haute fermentation
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LOOS OLIVIER
B
T

'Les quatres vents'
'La corde raide'
         'D´amour et d´eau fraiche'
Smeedwerk op hout, afgewerkt naar
een punt, met als thema "evenwicht".
In de loop van ons leven gaan we soms
op zoek naar evenwicht, met vallen en
opstaan.

SERGEANT EVELIEN
A
I

'Set My Spirit Free'
'The path that leads to immortality'

Elk dorp heeft zijn voortuinen, vaak
afgesloten met hekkens. Ze roepen
een gevoel van afstandelijkheid op. Het
integreren van de hekkens in schilderijen
lijkt de ervaring van barrières te willen
wegwerken.

TIMMERMAN GUY
O

'In onderling verband'

Alles is met alles verbonden, de insteek
van dit maar ook van vele andere
werken die de kunstenaar creëert. We
zijn allemaal amateurs in het leven dat
we leiden .

VAN DE PONSEELE JOSETTE
D

'Voila'

Hier ben ik ‘V O I L A’ dit is wie ik ben,
dit is mijn snuit, mijn roep, dit ben ik.
Hier ben ik ‘V O I L A’ gewoon hier.
Hier ben ik in het geluid en in de stilte.
Diversiteit is niet over hoe we
verschillen.
Diversiteit gaat over het omarmen van
elkaars uniciteit.
‘We are all different and thats beautiful’

VANDEPUT DANNY
S

'Sterrenstof - Pareldans'

Een sculpturale installatie als ode
aan de dans van het leven, aarde en
kosmos, alles is één.

VERHELST JULIE
A

'Adem'

De calvarie aan de koorzijde van de
kerk stemt tot reflectie over leven en
dood. De lettersculptuur die voor deze
locatie werd gecreëerd, vertrok vanuit
de overweldigende ervaring en emoties
van het prille moederschap.

VERLEYE RENAAT
Q

'Het stille koor'

Veertig koppen.
Veertig jaar, gegoten in een koor,
dat het nemen van afscheid in een
oorverdovende stilte bezingt.

BATIST ‘Tist’ VERMEULEN
E

'3 to go'

Centraal thema in het werk van Batist is
de condition humaine.
Het werk van deze tentoonstelling
knipoogt naar de 4 ruiters van de
apocalyps. Kunst als een kortstondige
pyrrusoverwinning op onze beperkte
tijd. Zo komt de dualiteit, die steeds
aanwezig is in zijn werk, tot uiting
in vorm en inhoud. Goed en slecht,
schoonheid en lelijkheid liggen dicht
bij elkaar. Er is geen zwart of wit, enkel
roze.

WYNANTS JEF
H

'Aristide Toulouse Lautrec'

” Zij die kwamen en zagen dat het goed
was”

HET VROUWENCOLLECTIEF:
Y

VrouwenTongenMarSJ.

De Sanseveria Slangenplant kronkelt
Uit een Ver Koloniaal Verleden
Langs Vlaamse Muren en Ramen
Luchtzuiverend
Gezelschap minnend
Vermenigvuldigt en Verleidt ze
In Dertig Tinten Groen
CO-CREATIE van LIEVE DEPESSEMIER
SONIA HAENTJENS en MIEKE
DEBRABANDERE met medewerking

van lokale bewoners en het plantenasiel
van Oost-Vlaanderen DéKachePot,
het
Depot
voor
gearchiveerde
Kamerplanten.
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26 juni t.e.m. 2 oktober

Momentopnames van de natuur,
oneindig bevroren in de tijd,
geplaatst in het stenen landschap
waar ze opnieuw worden meegenomen
met de streling van de tijd.
Wenskaarten hiervan verkrijgbaar via
fienbreynaert.wixsite.com/bizar of via de QR-Code

HET VROUWENCOLLECTIEF LM&S – het sanseveriaproject
De uit West-Afrika afkomstige sanseveria, naar hier
gebracht in de koloniale tijd, prijkte jaren voor menig
raam van Belgische huiskamers. De “vrouwentongen” op
de vensterbanken hielden nieuwsgierige blikken buiten
en daarenboven waren ze luchtzuiverend. Nu zijn ze weer
“in” en verkrijgbaar in ’t smal en in’t breed, in alle
tinten groen.
Ter gelegenheid van het biZAR-evenement 2022 zet het
vrouwencollectief LM&S, de sanseveria's,
zoals ten tijde van oma zaliger, op vensterbanken langs
de biZAR-kunstroute in Zarlardinge.
kan je ze vinden?

https://www.visitgeraardsbergen.be/bizarkunstroute

TIJDELIJKE WERKEN
A SERGEANT EVELIEN 'Set My Spirit Free' / BULLYNCK KLAAS 'Saviour-scar tissue' / KERK BINNEN *** VERHELST JULIE 'Adem' / KERK BUITEN, NIS ACHERAAN *** B LOOS OLIVIER
'Les quatres vents' / WATERMOLENSTRAAT WEIDE RECHTS *** C HEIJSE KATRIEN 'Herfstmodus' / WATERMOLENSTRAAT 30 *** D VAN DE PONSEELE JOSETTE 'Voila' / SCHUURTJE
WATERMOLEN *** E VERMEULEN BATIST '3 to go' / VIJVER *** F DE PAEPE PEPIJN 'Reflections of (intelligent) life' / LINDESTRAAT LINKS EN RECHTS *** G HENKE (known
as THE artist) 'THE Ritz' / KNOTWILGEN *** H WYNANTS JEF 'Aristide Toulouse Lautrec' / WEIDE *** I SERGEANT EVELIEN 'The path that leads to immortality' / HEKKEN
PAADJE *** J CLAUS HANS 'De hemel overtrok' / BOSPAD *** K DEPESSEMIER LIEVE 'De hemel' / BOSPAD *** L1 DE SMET VEERLE 'Wolf / Schaap' / KORREELSTRAAT 9 ***
M BAEKE GEERT 'zWAARD' / BROUWIERSTRAAT 25 *** N GEVAERT LUCIE 'Médyn' / KAPELLETJE AAN HUISNUMMER 19 *** L2 DE SMET VEERLE 'Bee / Wolf ' / DE KLEPPE *** V1
JANSSENS SYLVIE 'Green Goddess 2022' / De KLEPPE *** O TIMMERMAN GUY 'In onderling verband' / WEIDE *** P BRAEMSCHEUTE PATRICK 'Buffermallen' 'Zorgen over
de planeet' / BROUWIERSTRAAT 9B *** Q VERLEYE RENAAT 'Het stille koor' / KERKHOF *** R EECKHAUT SAMUEL 'Bezield' / KERKHOF *** S VANDEPUT DANNY 'Sterrenstof Pareldans' / KERKHOF *** T LOOS OLIVIER 'La corde raide' 'D´amour et d´eau fraiche' / TORENSTRAAT 2C *** U CRUYSSAERT MATTHIAS 'Peeping Tom' / TORENSTRAAT 1 *** V2
JANSSENS SYLVIE 'The House of the Green Goddess' / TORENSTRAAT 1 *** W BREYNAERT FIEN 'Lo Impermanente – Het vergankelijke' / GEVEL TORENSTRAAT *** X GOUDEPENNE
EMILIE ' Personal Jesus' / SANSEVERIA *** Y HET VROUWENCOLLECTIEF 'VrouwenTongenMarSJ' / SANSEVERIA' EN 'ACHTER DE RAMEN VAN SOMMIGE HUIZEN OP DE ROUTE. ***

PERMANENTE WERKEN
LINA MARIA PEETERS
verfplooi 1
LUCIE GEVAERT
zonder titel 1
BEN ANTROP
in memoriam 2
LIEVE DEPESSEMIER
niets is vanzelfsprekend 3
de wind waait 9
wat de wind wil 12
wat hier bewaard wordt 14
stil. 16
HANS CLAUS
enkele kerkgangers praten na
MARLEEN DE SMET
zuivering 5
Vlaams landschap 7
winterwandeling 13
gemis 17
uit de bocht /in de bocht 18
nagalm 19
ROLAND DURIEUX
mezenpotten 6
leven. 11
SONIA HAENTJENS
ogen-blikken in het groen 8
JEF WIJNANTS
naar het wezen van de bij, 10
kan kunst de bijen redden?
BERTRAND DUELZ
exp. 1801 (erbra) 15
CLAUDE DENDAUW
de wachter 20
JAN OELBRANDT
contrafluit 21
PETER JACQUEMYN
zonder titel 22
KLAAR CORNELIS
ertussen 23
VIGDIS DE CAUTER
waar zijn de schone 24
Vlaamse plekjes gebleven?

Brouwierstraat

