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Folders:

De routegids (folder met plan, locaties en deelnemende
kunstenaars) is te verkrijgen in de toeristische dienst op
de markt van de stad Geraardsbergen, in de kerk van
Zarlardinge, in de tavernes Sanseveria, Il Padrino en café
D’ Oude Molen, bij bakkerij Sarlar en frituur Kimpies.
		 Je kan de folder ook thuis downloaden op de website van
http://www.visitgeraardsbergen.be/bizarroute

BEKEMANS FRANCIS
P ‘From a distance,

do I hear
you better?’ Over spreken en
gehoord worden.

We zeggen elkaar amper iets, als we
elkander spreken. Praten we echter als
we verwijderd zijn de één van de ander?
Ga terug zitten en fluister je vermoeden
in het blik. De andere die je wilt spreken
gaat 18 meter verder zitten. Spreek zacht
met een blik. Misschien vertelt het jou
het echte horen van de andere, mocht
dit bestaan, mocht de andere de andere
wezen en spreken vanzelfsprekend zijn.

Bijkomende info:

AA
ingeplein

Pastorijstraat

8

Een beklimming in het oneindige.
Ieder persoon wil hogerop klimmen in
het leven. Trachtend zijn doel te bereiken
blijkt meestal een begoocheling.
Door het kunstwerk te integreren op
het kerkhof krijgen ze beiden een extra
dimensie. De mensen die hun dierbaren
bezoeken zien het werk en kijken
automatisch naar de top van de ladder,
het oneindige.

BOUDENS KRISTOFFEL
‘Kruimels’ Hoe het werk ontstond
en groeide.
Tijdens de vorige editie van het biZAR
kunstevenement liep Kristoffel verloren.
Hij raapte
langs de landweggetjes
steenfragmenten op en ondervond: ‘Je
weg is de terugweg die je verloren loopt’
(Arno Kramer).

TUSSEN 6 EN 7 & G EN H ‘Wezig’
Voor deze editie zet hij op elke steen die
hij vond een letter ( I.K.W.A.S.H.I.E.R ). Hij
heeft die verborgen langs de onverharde
paden van het parcours, negen
steenfragmenten met een letter. Hiermee
maakt hij een nieuw werk maar heeft jullie
medewerking nodig.
Vind je een steenfragment, dan krijg
je dat cadeau, in ruil voor je gegevens
(gemeente en straatnaam).Die mail je
door naar kristoffel.boudens@gmail.com.
Zo wil hij met die info aan de slag om een
nieuw werk te maken. Negen punten op
een landkaart, als vertrekpunt voor een
tekening. Je kan alles doorgeven tot en
met 13 juli 2020.

CALLEWAERT MACHTELD
B ‘Moeder Aarde’ – ‘Gaia’
Moeder Aarde,
vrouwelijk deel van de schepping.
Zij Aardt.
Moeder Aarde,
ooit vereerd,
nooit heilig verklaard.
Terug binden met de natuur.
Vernietig niet wat heilig is.

CLAUS HANS
R ‘Afstamming’
In de beelden van Hans Claus zien we
menselijke gedaanten die ontdaan zijn
van hun ledematen, een enkele arm
niet te na gesproken. Neigend proberen
ze elkaar – hoofdelijk - te bereiken. Ze
ademen een zucht naar wederzijdse
erkenning uit. In ‘afstamming’ herinnert
Claus de kerkhofbezoeker eraan dat
mensen vruchten zijn van elkaar.

‘Het gevolg’ is te zien op de gevel
van een huis in de Torenstraat 14

T

CORNELIS KLAAR
A ‘Trapmotief rood’
O ‘Ertussen’
Verweesde stenen
Versteende wezens
Ontdaan van elk verhaal
versmolten met de tijd
als oervormen staan ze
het landschap “zijn” ze
Bomen luisteren
wind zal antwoorden
En in het steenstof proef ik het zout van
de zee

DE CAUTER VIGDIS
C ‘Waar zijn de schone Vlaamse
plekjes gebleven?’

91 schilderijen aan de ramen van een
leegstaand gebouw
Sporen van het verleden
Zichten op de verborgen stukjes natuur
van de omgeving
91 schilderijen als vergezeller door de
wandeling
op het ritme van de elektriciteitsbakjes
langs de weg.
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Het evenement loopt van 28 juni t.e.m. 27 september 2020.

De bewegwijzerde kunstwandeling is 4 km lang.
		 Je kan ze uitbreiden met een stukje natuurwandeling
van 3km (biZAR+ op het einde van de Korreelstraat).
Voor rolstoelvriendelijkheid, contacteer Hilde De Vos.
GOEFERDINGE

verlangen-ecstase –illusie’

Aan de kerk van Zarlardinge, Zarlardingeplein.

Lengte:
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Start:
Wanneer:

Watermolen
straat

Cord

We openen officieel deze biZAR2020 op zondag 28 juni aan
de OLV-kerk, Zarlardingeplein te Zarlardinge. De wandeling
begint in het kerkportaal aan het startpunt en is doorlopend
open van 10.30 u tot 17.00 uur.
		 Hier krijg je een infobrochure met plan en de nodige
uitleg over de kunstenaars en hun werk. De kunstenaars
zelf zullen druppelsgewijs gedurende deze openingsdag
aanwezig zijn. Gezien de covid richtlijnen is het parcours op
sommige plaatsen uitgepijld en kunnen groepen met max.
10 personen samen wandelen.

ANTROP BEN
Q ‘Desire–ecstacy-illusion/
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www.facebook.com/biZAR2020/  www.visitgeraardsbergen.be/bizarroute

Contact:

Hilde De Vos, 0472 71 55 66, devoshilde@telenet.be

Met de medewerking van

?

Vragen?
 devoshilde@telenet.be
 0472 71 55 66
book.com
www.face 0/
/biZAR202

Rekestraat 27
Tel. 054 41 29 30

Met dank aan de bewoners en eigenaars die hun tuin bos of weide ter beschikking
stellen: Kerkfabriek O.L.V. Zarlardinge, Brasserie/café Sanseveria, B&B Molen Ter
Walle, Mevr. Monique Detemmerman, Dhr. Kurt Dubucq, Dhr. Debosschere Alain,
Dhr. Johan Hellinckx, Mevr. Hilde De Schuyteneer, Dhr. Eddy Voesterzoons.

Dit project kwam tot stand dankzij de stad Geraardsbergen, de technische dienst, de
dienst cultuur, toerisme en communicatie.

Bijzondere dank aan de organisatie werkgroep biZAR2020: Johan Norga, Sven Van
der Meulen, Lieve Depessemier, Hilde De Vos en Danny Timmermans.

DENDAUW CLAUDE
A ‘Aftasten’
F ‘De Wachter’
G ‘Meeting point’
Claude Dendauw verwijst bij de drie werken
naar het onzichtbare leed en kwetsuren,
die elke mens met zich meedraagt. Door
deze openlijk aan te geven, op een al dan
niet voor de hand liggend voorwerp, wil hij
deze kwetsbaarheid tastbaar en zichtbaar
maken.

DE SMET VEERLE
L ‘Select Me ; Just Be’

www.vi
Bakkerij

BULLYNCK KLAAS
A ‘Openbaring 6:8 ontreddering’

De wandeling is gratis.
		 Raadpleeg onze FB pagina.
		 https://www.facebook.com/biZAR2020/
		
Wij zijn nieuwsgierig naar jullie foto’s.
		 Stuur ze ons door via FB of mail, wij posten ze graag.
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Het werk van Veerle De Smet gaat over
systemen die mensen beoordelen of
bevestigen, systemen die het authentieke
in de mens vervormen naar iets dat aan
bepaalde normen moet voldoen.

GEVAERT LUCIE
A ‘Zonder titel’
Een vogelmens die de heftigheid van het
leven trotseert, twee getekende boeken in
de biechtstoel, duisternis, licht.

JACQUEMYN PETER
Beeldhouwen is weghalen. De boomstronk
is het uitgangspunt. Er is de begrenzing
van het oorspronkelijk volume.
Enkel richtinggevende mogelijkheden of
vormelijk potentieel dan inperking van
creativiteit.
De beperkende rijkdom van hout.
Direct werken, geen omwegen of
tussenstappen, de actie is het resultaat.
Elke handeling is definitief, onomkeerbaar,
bepalend voor het verdere verloop.

LOOS OLIVIER
K ‘Les Alliances’
Olivier Loos heeft heel zijn leven op het
water gewerkt maar is ook kunstsmid en
werkt graag met industriële elementen,
drijfhout en smeedwerk.
Dit werk staat symbool voor de verbinding
die ontstaat tussen mensen, organisaties,
havens of landen.

MEYVAERT INGRID
D ‘Zonder titel’
Nis watermolen
Ingrid Meyvaert speelt met licht en kleur.
Ze creëert zon, licht, gloed en droom,
gevangen in een loden netwerk.

OELBRANDT JAN
H ‘Contrafluit’
De mens manipuleert de natuur op tal
van manieren. Deze installatie nodigt
uit om de klank van de open ruimte te
verpersoonlijken op een niet-destructieve
manier.

ONDERBEKE JELLA
E ‘Looking through a mirror’
Jella Onderbeke gaat op zoek met
haar beelden naar de blik van de
toeschouwer, op zoek naar het contrast
tussen confrontatie en zelfherkenning.
Een zoektocht naar de blik omdat het
ons bewust maakt van zaken die ons
ongemakkelijk maken en ons aanzetten
tot denken. Ze wil met haar beelden ook
een zekere esthetische onrust wekken.

TIMMERMAN GUY
J ‘In geest en wezen verbonden’
N ‘Geketend’
Is Guy Timmerman een dromer of een
escapist? Of is hij een wonderbaarlijke
verteller die je uitnodigt in een wereld
van fabels en mythische personages?
Misschien is hij dat wel allemaal en neemt
hij je gewoon mee naar zijn wereld, zijn
gedroomd Utopia waar het kwaad amper
bestaat en de bewoners geslachtsloos de
volheid van het bestaan ervaren.

VAN CAUWENBERGH MARC
S “Mariana” olie op linnen 51/38
S “From below”
olie op linnen 51/38

De abstracte schilderijen in olie op linnen
maken deel uit van een doorlopende
verkenning, die zijn inspiratie vindt in de
constante veranderingen en dynamiek in
het hedendaagse, stedelijke leven.
Marc Van Cauwenbergh nodigt de kijker uit
om binnen te stappen in een denkbeeldige
ruimte die in een voortdurende staat van
overgang lijkt te zijn, misschien chaos.

VAN DER HOEVEN GERTJAN
I ‘Nergensland’
Ergens vanuit het veld klinken tonen,
gedragen door de wind. Een orkest
van huisjes voegt vrolijk klingelend zijn
vibraties aan de oceaan van verbinding
toe.
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GOEFERDINGE

vanaf 24 juli.

‘Het gevolg’ is te zien in de Sanseveria

Om dit werk te realiseren heeft de kunstenaar jullie
medewerking nodig. Een kunstwerk gemaakt door
kunstenaar en deelnemer.
Voor deze tentoonstelling zet Kristoffel Boudens
op elke steen die hij tijdens de vorige editie vond
een letter. ( I.K.W.A.S.H.I.E.R ). Hij heeft die
verborgen langs de onverharde paden van het
parcours, negen steenfragmenten met een letter.
Hiermee maakt hij een nieuw werk maar heeft jullie
medewerking nodig. Vind je een steenfragment,
dan krijg je dat cadeau, in ruil voor een mail naar
kristoffel.boudens@gmail.com, waar je hem de
naam van je gemeente en je straat door geeft. Met
deze gegevens gaat hij aan de slag om nieuw werk
te maken. Negen punten op een landkaart, als
vertrekpunt voor een tekening.
Tot en met 13 juli kan je hem mailen.

TUSSEN 6 EN 7 & G EN H
BOUDENS KRISTOFFEL: ‘Wezig’

91 schilderijen vergezellen je tijdens de wandeling
op het ritme van de elektriciteitsbakjes langs de
weg.

C DE CAUTER VIGDIS: ‘Waar zijn de
schone Vlaamse plekjes gebleven?’

LANSHEEN DE ROUTE:

2020

28 juni t.e.m. 27 september

7

Permanente werken

LINA MARIA PEETERS
1) verfplooi
BEN ANTROP
2) in memoriam
LIEVE DEPESSEMIER
3) niets is vanzelfsprekend
9) de wind waait
12) wat de wind wil
14) wat hier bewaard wordt
16) stil
HANS CLAUS
4) enkele kerkgangers praten na
MARLEEN DE SMET
5) zuivering
7) Vlaams landschap
13) winterwandeling
17) gemis
18) uit de bocht /in de bocht
19) nagalm
ROLAND DURIEUX
6) mezenpotten
11) leven.
SONIA HAENTJENS
8) ogen-blikken in het groen
JEF WIJNANTS
10) naar het wezen van de bij, kan kunst de bijen redden?
BERTRAND DUELZ
15) exp. 1801 (erbra)

www.visitgeraardsbergen.be/bizarroute
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