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In de stilte hoor ik het tikken van de klok. Raast de tijd als een
sneltrein voorbij of voelt het als een eeuwigheid bij het wachten op
dat ene speciale moment?
Tijd, slechts een perceptie: het ritmisch tikken van de klok met een
invulling naargelang onze hoop, onze angsten, ons leven. Dit hebben we
de voorbije maanden heel erg moeten ervaren, en toch …
Sedert de installatie van de kunstraad begin 2019 hebben haar leden
– een team van oude rotten en prille nieuwelingen – met ondersteuning van
de cultuurdienst heel wat werk verzet. Ideeën ontsproten, plannen werden
gesmeed, projecten kregen vorm met één enkel doel: kunst een platform
geven en in het bijzonder de Lebbeekse kunstenaar uit zijn kot te lokken.
Een venijnig beestje hield activiteiten tegen, maar gelukkig niet de
creativiteit van de kunstenaar.
Met deze 4de editie van de kunstbiënnale hopen we jullie even alles te
laten vergeten. Laat je meevoeren in de fantasieën en de wereld van
Lebbeekse kunstenaars. Vergeet het tikken van de klok – de tijd gaat snel
genoeg – en geniet van het moment.
Sta stil en bewonder. Laat je verwonderen.

Met dank aan:
Het college van Burgemeester en Schepenen en de cultuurdienst voor de
financiële en logistieke steun.
De jury voor hun deskundig advies en het selecteren van de kunstwerken.

Met kunstzinnige groeten namens de kunstraad,
		
Rita Vellemans

Sabien Nijs

Willy Van Ransbeeck

Secretaris

Ondervoorzitter

Voorzitter

		

Proficiat aan de inrichters en kunstenaars van deze speciale kunstbiënnale.
Niet minder dan 15 kunstenaars zijn aanwezig met hun kunstwerken.
De verscheidenheid van de kunstwerken is zeer groot en het zou te ver leiden
om elk kunstwerk in detail te gaan bespreken.
De lijst van de deelnemers kan u terugvinden in deze catalogus. U kan de
kunstenaars vragen stellen, opbellen of mailen indien u graag in detail gaat
over bepaalde werken.
De kunstbiënnale werd geleid door een zeer selecte jury die de gekozen
kunstwerken geselecteerd heeft uit een gevarieerd aantal werken.
Uit de selectie blijkt dat er een zeer grote verscheidenheid is
en dat de geselecteerde werken een hoog niveau halen.
Dames en heren kunstliefhebbers, we bewonderen de gedrevenheid
waarvan de kunstenaars in deze tentoongestelde kunstwerken blijk geven.
We danken de Kunstraad voor dit initiatief omdat zij op deze manier de
kunstenaars, die niet altijd kansen krijgen om hun werk aan het publiek te
tonen, een mooie kans biedt. De expo geeft een overzicht op wat er in Lebbeke,
Wieze en Denderbelle leeft op artistiek vlak.

Het voltallig gemeentebestuur juicht de Kunstraad en de kunstenaars hun
gedrevenheid en blijvende inzet toe, ook al is het moeilijker geweest door het
Coronavirus.
Geniet van het mooie dat wij allen de komende weken kunnen bewonderen.
Speciale dank aan de cultuurdienst en de Kunstraad voor het vele werk achter
de schermen.
		
Raf de Wolf

Maria Van Keer

Burgemeester

Schepen van cultuur
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Iedere kunstenaar krijgt de kans om zich, ieder op zijn manier,
voor te stellen. De ene kunstenaar vertelt welke opleidingen hij
of zij heeft gevolgd, anderen geven mee met welke technieken
ze werken of welke thema’s hen inspireren.
We wensen je veel lees- en kijkplezier toe.

Anne Droeshout
RAKU.
Het idee ontstond tijdens een filmfragment, waarin een bib, in vlammen opging.
Daar lagen perkamenten. Ik maakte van witte grove klei keramieken
perkamenten en bakte ze op 950 graden. Kleurde ze deels in witte raku
glazuren. En ten slotte gingen ze in de raku bak.
Raku is een Japanse techniek waar het wekstuk verhit tot 1000 graden en
daarna onmiddellijk in de rookoven gaat. Deze is gevuld met houtsnippers en
ander organisch materiaal.
Maar nadien schrikt men het stuk met water waarmee deze witte glazuren
craqueleren.

Contact: annedroes@hotmail.com • 0486 35 85 82
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Caroline De Smet
GRAFIEK.

Anne Mie Emmerechts
SCULPTUREN.
Anne Mie maakt sculpturen.
°Opwijk, 1962
Opleidingen:
- DKO Keramiek Academie Turnhout
- DKO Sculptuur Academia Borsbeek

Caroline voltooide de opleiding Keramiek in de Academie voor Beeldende
Kunsten te Aalst. Hier volgt ze momenteel de opleiding Grafiekkunst.
Grondig en geduldig, doordacht en gepland goed voorbereid en intensief
onderzoekend, maak ik mezelf geleidelijk de verschillende grafische technieken
eigen.
Op dezelfde manier tracht ik er interessante beelden mee op te bouwen.
Bij elke stap, tot het afdrukken toe, probeer ik alle mogelijkheden uit tot het
resultaat mij tevreden stemt.

Contact: carolinedesmet6@gmail.com • 0479 50 54 42

Contact: a.m.emmerechts@gmail.com • 0498 51 86 85

Carla Heuvinck
BUIKGEVOEL.
Carla volgde reeds opleidingen keramiek en beeldhouwen en volgt momenteel
grafiek aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Dendermonde
gemengd met verschillende masterclasses in binnen- en buitenland.
Ze heeft er reeds een reeks gemeenschappelijke tentoonstellingen in België en
Nederland op zitten.
“Als ik werk volg ik mijn buikgevoel en mijn beeldhouwwerk is volgens de
taille direct methode. Vanaf het begin ben ik deelnemer aan de week van de
amateurkunsten (Lebbeke en Opwijk) en de kunstbiënnale in Lebbeke.”

Chris De Smet
KERAMIEK SCULPTUREN.
Chris maakt keramische objecten.
Ze genoot volgende opleidingen:
- Keramiek / Academie Dendermonde
- Beeldhouwen / Academie Dendermonde
- Momenteel Cross-over beeldhouwen en
tekenen / Academie Dendermonde

Contact: carla.heuvinck@gmail.com • 0475 89 51 44
Contact: Chris.lindelaan@skynet.be • 052 41 13 55
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Falco Van Haut

Frederik De Wolf

KIND.

HOUTSNIJWERK.

Men zou het misschien niet zeggen, maar ik was ooit
een kind. En als kind hield ik mezelf regelmatig bezig
met het rondprutsen met papier en potloodjes waarmee
ik dan kleine schetsjes maakte die ik met trots op het
schoolterrein rondbazuinde als kunstwerken.
Nu is het enkele jaren later en ik ben nog altijd bezig,
alhoewel ik vandaag de dag enkele centimeters groter ben.

Mijn interesse voor houtsnijwerk is ontstaan om donkere winteruren
op te vullen. Ik had ook veel interesse in Afrikaanse en Chinese kunstvormen
waaronder diverse sculpturen die ik dan zo goed ik kon probeerde te imiteren.
Ondertussen sneed ik wel al een zeventigtal Afrikaanse maskers in
verschillende soorten hout. Dit meestal naar fotomodel in kunstboeken.
Ook maakte ik twee boeddha’s en verscheidene andere kopstukken van allerlei
vorm, maar ook met vele soorten sierstukken uit eigen fantasie vulde ik mijn
vrije uren.

Hoewel kunst voor mij een hobby is, ben ik bereid
commissies aan te nemen, indien men interesse toont.

Contact: Falco.van.haut@gmail.com • 0475 60 13 54

In totaal maakte ik +/- 170 werken van allerlei aard en vorm, maar het is een
pure hobby gebleven. Ik volgde nooit een bijscholing.
Mijn huidige aangeboden werkjes zijn gemaakt op basis van fotomateriaal.

Contact: 0472 58 50 86

Frank Van den Abbeele
FIGURATIEF.
Frank Van den Abbeele is 65 jaar en woonachtig in
Wieze. Hij is gepensioneerd ambtenaar.
In zijn jeugd tekende hij graag, maar deed er verder
niets concreets mee. Hij houdt van wandelen en fietsen,
kijkt graag naar films en leest veel.
Pas na zijn pensionering is hij gestart met een opleiding
schilderkunst in de KASK in Dendermonde.
Hij schildert voornamelijk figuratief met acrylverf.
In 2018 nam hij een eerste maal deel aan de
Kunstbiënnale in Lebbeke.
In 2019 werd een werk van hem geselecteerd voor het
kunstproject van het Parket in Dendermonde.

Contact: ann.frank@telenet.be • 0471 11 50 66
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Lieve Maes

Nancy Troch

RITME.

EXPERIMENT.

Wat ik probeer als schilder is het abstraheren van de werkelijkheid en spelen
met kleur en ritmes. Ook wil ik ruimte geven in het werk.
Mijn inspiratie komt meestal uit de natuur of natuur beleven.
Na 8 jaar schilderkunst in de Academie van Dendermonde is de honger nog niet
gestild en doe ik nu tekenkunst.
Ik heb al werken tentoongesteld in Galerie De Fontein, alleen en in groep.
Ook in KASK Dendermonde heb ik reeds tentoonstellingen gedaan.

Al van jongs af aan voel ik een drive om te creëren. Als kind in bellebroek
vlotten en kampen bouwen, mijn schoolboeken vol tekeningetjes zetten.
Hoewel ik een opleiding heb genoten als interieurarchitect ben ik op gebied
van de schilderkunst toch wel een autodidact. Deze vorm van creëren geeft me
vrijheid en een rustgevend gevoel, je hart volgen en met passie je ei leggen, is
eigenlijk iets dat ik iedereen kan aanraden.

Contact: lievemaes52@outlook.com • 0491 74 01 87

Mijn werken zijn gemaakt in acrylverf, geïnspireerd door de natuur of door de
dingen die me raken, experimenteren met kleuren en materialen geeft ook
inspiratie, het is maar door te doen dat we onszelf verder ontwikkelen.

Linda Vanden eede

Ik ben recent gestart met kunst en heb vorig jaar deelgenomen aan Kunst
Kleurt, een samenwerkingsproject tussen Dendermonde en Lebbeke.
In het voorjaar van 2021 zal ik ook deelnemen aan Kunst in ’t steegje.

BLAUW.
Linda is altijd een kunstenaar in het hart geweest. Interieur decoratie, sieraden,
en het opzetten van mooie bruiloft tafels maakten altijd deel uit van haar leven.
Al enige tijd heeft ze een passie gevonden in het schilderen Pouring en hars.

De pouring:
Acrylic pouring/Acryl gieten is een verftechniek waarbij je de verf op een
bepaalde manier verdunt om hier vervolgens mee te gieten. Dit kan met allerlei
soorten verf, muurverf, hobbyverf, textielverf, wat je maar wil.
De hars:
De neiging om hars in kunst te gebruiken komt uit de Verenigde Staten, Canada
en Australië. In Europa is de techniek nog steeds niet bekend. Met hars kan je
kunstwerken creëren die verrukken met hun helderheid en diepte.
Zelf – onderwezen, deed zij heel wat testen alvorens de ideale techniek te
vinden. Haar favoriete kleur is BLAUW.
Hopend zullen haar werken uw interieur verfraaien.
Contact: lvd_be@hotmail.com • 0468 14 85 42 • www.lvderesinart.com
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Contact: nancytroch@hotmail.com • 0476 60 07 27

Nele Van Herewegen
BEELDEND.
Nele is geboren in Dendermode (1977), getogen in Lebbeke. Ze is leerling aan
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Dendermonde.
Specialisaties: keramiek (met als docent Frank Steyaert); beeldhouwen (met
als docent Anneliese D’hanis).
Nele heeft meegewerkt aan het project “ViewMasters” naar aanleiding van
75ste verjaardag overlijden Franz Courtens in Dendermonde.
Tijdelijk is er een werk terug te vinden in de prairietuin van de openbare
bibliotheek van Dendermonde.

Contact: nelevanherewegen@telenet.be • 0491 15 48 73
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RV Design (Rita Vellemans)
PASSIE.
Juwelen maken is een passie. Ik werk hoofdzakelijk met natuurstenen en
Swarovski-kristallen. Het geheel wordt samen gebracht met Japanse kralen
van Miyuki en Toho.
Alhoewel er verschillende stijlen bestaan, leg ik me vooral toe op de techniek
“bead embroidery”: het borduren met kralen. Het combineren van het aardse
aan de hand van de natuurstenen tezamen met de glinstering van kristal geeft
het geheel een speciale uitstraling.
Ik doe regelmatig mee aan grote internationale wedstrijden zoals in USA,
Oekraïne, Rusland, Frankrijk en natuurlijk niet te vergeten in ons klein België.
Het doel van deze wedstrijden is naambekendheid in de wereld van de kralen
te verwerven, al dan niet gepaard gaande met een beloning van kralen en
vermelding in kralen-tijdschriften.

Rik Schelkens
VERLIEFD.
Ik heb een zware handicap: als schilder ben ik namelijk kleurenblind!
Daar heb ik wat op gevonden: al mijn kleuren zijn geparfumeerd: één parfum
per kleur. Het ligt voor de hand dat bij voorkeur mijn werk moet geroken
worden, meer dan te zien.

U vindt mij terug op expo’s, en ik sta op een aantal kerstmarkten in de regio.
Elk van de uitgestalde werken is uniek, ik maak ze slechts 1 keer.
Voor diegenen die interesse hebben in gemmologie, kan ik natuurlijk de
“krachten” die toegeschreven worden aan bepaalde stenen verduidelijken, en is
ook altijd mogelijk om op vraag te bekomen.
Naast de techniek van bead embroidery maak ik natuurlijk ook andere
kettingen, hetzij in swarovski kristal of een combinatie met japanse kralen.
Tevens mogelijk om kettingen te maken op aanvraag.

Contact: ritavellemans@gmail.com • 052 52 04 60
https://www.facebook.com/RV-Design-1982281281849472/

Zo schilderde ik laatst nog een werk dat uitnodigend rook naar een jong meisje,
voor de eerste maal verliefd.
Ruiken dus maar!

Contact: 0493 50 28 00
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Tom Windey
URBAN EXPLORING.
Urban Exploring is meer dan lege, verlaten panden bezoeken. Het is een
avontuur dat online start met de speurtocht naar aanwijzingen en mogelijke
locaties. Urenlang scrollen door foto’s, kaarten en geschriften. Met wat geluk
bots ik op een nog te ontdekken pareltje.
Tijdens één van mijn trips naar het oosten van Duitsland stuitte ik op meerdere
vervallen hotels. Allen waren ooit welvarende hotels maar door gebrek aan
vernieuwing en de concurrentie van megaketens, gingen zij failliet en werden
achtergelaten door hun eigenaar.
Achter de wildgroei van bomen en struiken, voorbij het bord van “verbotener
Zugang”, daar start mijn foto ervaring. Vragen komen naar boven, hoelang en
waarom is dit hotel verlaten. Wie laat dit zomaar achter?
Langs hotels die al 20 tot zelfs 40 jaar verlaten zijn, neem ik jullie mee.
Kuuroorden waar het zwembad al vele jaren leeg staat. Eetzalen waar de natuur
haar intrek neemt.
Benieuwd naar de rest van de foto’s? Honger naar meer? Ga je mee op
ontdekking? Neem gerust contact op

Contact: mail@tomwindey.be • 0472 23 05 16 • www.tomwindey.be
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Creativiteit is
geen competitie,
het is een kunst
met de grote K
om te creëren waar
ji j zin in hebt
- Nancy Troch

Een organisatie van
de kunstraad i.s.m. het
gemeentebestuur van
Lebbeke
MEER INFO
Cultuurdienst Lebbeke
 052/46 82 79
 cultuurdienst@lebbeke.be

