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INTRODUCTIE
Deze monografie is opgedragen
aan mijn ouders Jules en Lutgart.
Zij wisten mij te stimuleren naar
mijn studiekeuze alsook naar de
verdere oriëntatie van mijn
loopbaan.
Kunst was thuis een evidentie.
Als kunstliefhebbers in de brede
zin van het woord kon ik van meet
af aan genieten van de vele
uitstappen naar cultuursteden
in Europa.
De kunstwerken die thuis werden
verzameld groeien nog steeds
verder uit tot een collectie
waarvan ik ten volle kan van
genieten.
Een rijke cultuurstad als Gent
heeft daar zeker toe bijgedragen.
Ik wou dat ik kon zeggen,
Let’s go on!
Kathleen
2021

4

HUGO BRUTIN 
Het andere gelaat van de dingen

en donkerte en voor de warme schakeringen van grijs en schaduwen tussen

van vervreemding die het herkenbare overstijgt. Opvallend daarbij is de

die twee polen, voor een emotioneel abstraheren van de realiteit en voor het

sensualiteit van wat staat afgebeeld, gesuggereerd wordt, getransformeerd.

onvatbare dat ruimte, ruimtelijkheid, een geestelijk en etherisch landschap, een

Aanvankelijk schijnbaar banale vormen worden een monument van poëzie en

lyrisch ritme en in elkaar verzinkende structuren vertolken.

van grafische lyriek. Zo ontstaan beelden die nog heel summier verwijzen naar

Zo zijn haar reeksen tekeningen telkens ontstaan vanuit een vorm van

de aanvankelijke ontmoeting van en met vormen en materie of die gewoon

Uit deze monografie mag op overtuigende wijze blijken wat voor een

een gelijksoortige verheven grafische schittering die de realiteit ophoogt,

verwondering en inzicht. Verwondering omwille van de uitstraling en de

ongekunsteld op zichzelf bestaan zoals haar reeks ‘nodes’, knoesten, centrale

uitzonderlijke grafica en kunstenaar Kathleen Van Houtte is. De diversiteit

omfloerst en diepzinnig interpreteert, lyrisch benadert en meditatief omschrijft

authenticiteit van wat zij met andere ogen bekijkt en waar wij veelal achteloos

uitwassen van donkerte en interne beweging in een tenger grijs veld van nevel

van wat erin staat afgebeeld en die telkens verwijst naar een ogenschijnlijk

via reflectie en een tengere figuratie.

aan voorbijrennen. Inzicht in de verhoudingen tussen vormen, in het bijzondere

en lichtend halo.

andere thematiek reveleert een verrassende standvastigheid op het vlak van

Haar onderwerpen ogen vaak verrassend omwille van hun vanzelfsprekend

van hun huid, hun tastbare allure, in de inkepingen of blessures en de wildgroei

Een constante in haar gehele oeuvre lijkt ons trouwens haar zoektocht naar

de zegging, de uitstraling, de suggestieve kracht, de aandacht voor het detail

lijkende eenvoud die echter, door haar interpretatie van het basisgegeven, een

van wat de tijd met ze heeft aangericht.

sporen te zijn, naar contouren en overlappingen van die contouren, naar

en de verborgen schoonheid of noem het de betekenis van een bouwwerk, een

totaal andere sfeer oproept. Ik denk hierbij concreet, maar niet uitsluitend,

In Oostende heeft zij, geruime tijd geleden, getekende en gegraveerde

de kwaliteit van wat grijs lijkt en pure intensiteit blijkt te zijn en uiteraard

vergeten of gebroken structuur, de ritmiek van takken, de huid van de dingen,

aan haar stenen die, door de manier waarop zij verschijnen en worden

golfbrekers en bunkers tentoongesteld. Opmerkelijke vormen enerzijds die zee

naar licht dat haar bevoorrechte partner is. De werken waarin nauwelijks

het vele dat vergeten wordt of niet eens wordt gezien, het landschap in de brede

getransformeerd, meteen een beeld bieden van haar mediteren omtrent vorm

worden en later weer opduiken als verticale inbreuken en het aantrekkelijke

verschillende vormen telkens op een andere manier met elkaar worden

betekenis van het woord.

en huid, raakpunten, rimpels en contouren, omtrent inkepingen, onderlinge

anderzijds van een donkere ruimte die aanvankelijk door soldaten werd

geconfronteerd, reveleren het vormonderzoek waar Kathleen vaak intens

Een veelheid van inspiratiebronnen, inderdaad, maar ook een veelheid van

verhouding van volumes en omtrent de manier waarop het banale, het

bewoond, achteraf vaak als trefpunt werd bezocht en uiteindelijk diep is

mee bezig is zodat uit een duidelijke realiteit een andere groeit in tal van

technieken: houtskool, droge naald, ets, potlood, pastel op papier of op doek,

onverwachte, aanleiding is tot het creëren van een zowel etherische als concrete

weggeborgen in de bizarre en een beetje angstaanjagende ritmiek van kamers

manipulaties en bevragingen en grafische of tekenkundige oplossingen worden

monotype, zelfs olieverf op doek na een verblijf in Los Angeles in 1985-1986,

grafiek.

die dichtgroeien, ongewoon van factuur en voorwerp van een intense beeldende

bereikt die een triomf van meditatie en van intiem gesprek blijken te zijn.

wat wij naderhand in de toenmalige CD Gallery van Freddy Roels in Gent konden

Reeds in haar eerste werken van de jaren 80 keek zij met een wat zij als

benadering.

Zo biedt deze monografie, in haar zorgvuldig geordende diversiteit, het

bewonderen.

‘environmental’ en ‘ broken structures’ omschrijft abstraherende blik naar wat

Een reis naar Bretagne omstreeks 2008 betekent de confrontatie met dolmens

beeld van een kunstenaar die vanuit haar eigenzinnige beeldende visie

Die veelheid wordt een boeiende eenheid dankzij het métier van de kunstenaar,

haar omringde. Haar omgeving is haar inspiratiebron, een vanzelfsprekende

en menhirs en met stenen die bijwijlen als sculpturen ogen. Textuur valt op in

en haar verheven en enthousiast beoefend métier op zoek is gegaan naar

haar zin voor ritmiek, haar begenadigd hanteren van licht en donkerte, haar

en als het ware onderdanige verschijning: een wand, een stukje tuin, een

wat zij er vindt, bewerkt en heeft verzameld. Opnieuw frapperen de subtiele

vergeestelijking en naar het tweede, het andere gelaat van de dingen en aldus

aandacht voor onder meer stenen en voor de huid van de vaak roerloze dingen

aanwezigheid die zich met sluiers van toetsen, streepjes en beeldende nevels

wisselwerking tussen schaduw en luminositeit en het ragfijne netwerk van

een indrukwekkend oeuvre heeft gecreëerd dat is gegroeid op de rand van

die via haar schrijvende en etsende hand een beetje wezens worden, vertrouwde

omhult.

strepen en tekens die het weifelen van de hand verraden, zodat kleur zelden

afleesbare werkelijkheid en pure grafische emotie.

wezens na enig aandachtig kijken.

Figuratie is aanwezig en tegelijk grafisch gesublimeerd en bijwijlen in sobere en

of helemaal niet aan bod komt. Kathleen is gefascineerd door wat wij als de

Opmerkelijk en tekenend voor haar beeldende visie is het feit dat op ook nog een

niet opdringerige golven van kleur gemodelleerd.

achterkant van de dingen zouden kunnen omschrijven, door wat intens bestaat,

Hugo Brutin (a.i.c.a.)

ander vlak eenheid in diversiteit of andersom haar werk typeert. Haar aandacht

Heel even was zij schilder, verschenen duidelijke referenties om daarna weer

maar zelden wordt gezien. Dat kan een object zijn, maar evenzeer het langzame

Oostende 2021

gaat in de loop der jaren begrijpelijk naar diverse onderwerpen: landschappen,

reflectie te worden, studie van een gedachte die discrete vorm wordt, gesprek

sluipen van licht in een kamer.

stenen , bunkers, dolmens en menhirs, kites, takken en bomen, groei,

met een gestalte die herkenbaar wordt en zich daarna meteen weer nestelt in

In haar latere etsen en tekeningen worden fragmenten geïsoleerd, hebben

golfbrekers en zelden menselijke figuren die eerder schaduwen zijn. Ondanks

grisailles en in donkere knooppunten van intensiteit.

verschuivingen plaats, glijdt een voorwerp binnen, groeien knopen van

die rustige diversiteit, verschijnt telkens, alle verhoudingen in acht genomen,

Kathleen heeft steeds aandacht getoond voor de vele gedaantes van licht

duisternis in een raadselachtige context en creëren raakpunten een aureool
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DAAN RAU 
Kathleen Van Houtte werkt verder
Het is 11 juli, de Vlaamse feestdag, zondag en warm, een ideaal moment om het

Ik heb dat ook gemerkt toen ik les gaf en de losse ideeën en schetsen van de

“Bij sommige beelden heb je misschien wel het gevoel van ‘opletten dat ik niet

werk te kunnen. Heel even was er dus het zwarte gat, maar ook dat heeft ze

Vlaamse land even te verlaten voor een bezoek aan Kathleen Van Houtte die

leerlingen zag, die waren soms veel interessanter dan het afgewerkte product.”

val’ maar als je ze in een andere ruimte en context presenteert zal de abstractie

overwonnen. Kathleen Van Houtte is niet enkel een begenadigd en bevlogen

overwegen. Alhoewel vertrokken van een zeer realistisch beeld voltrekt zich

kunstenaar, ze is daarbij ook een sterke vrouw die weet wat ze wil.

na Gent en Oostende nu een nieuwe thuis heeft gevonden in Hulst, een kleine
Vlaamse stad op Nederlandse bodem.

Ze is de jongste tijd dus gefascineerd geraakt door boomstructuren. “Ik heb de

een transformatie waardoor je het beeld makkelijk kan loskoppelen van het

Kathleen heeft een hele carrière achter de rug, ze heeft grafiek en schilderkunst

laatste maanden een verzameling gemaakt, een verzameling die nog steeds

onderwerp als zodanig. Het wordt abstract. Het zou kunnen dat mijn volgende

Een paar weken later verrast de kunstenares me met een reeks monotypes.

beoefend en was nooit bang voor enig experiment. Met onbevangen blik staat

groeit, van werken die op het eerste gezicht nogal uiteenlopend zijn maar

stappen nog extremer en dus abstracter worden.”

Het zijn abstracte composities, maar de ondertussen ingewijde lezer zal er

ze in de wereld. In de living ben ik omgeven door kunst, kunst van nu en uit het

waar ik toch een zeker verband, een rode draad in herken en dat is iets wat ik

verleden. Haar inrichting van het huis staat volgens haar in groot contrast met

benoem als ‘before springtime’. Vóór de lente vind ik een heel interessante

“Ik ben van sommige tekeningen zelf geschrokken, heb me de vraag gesteld

monotypes zijn niet zwart-wit maar bevatten getemperde kleuren, ze roepen

dat van de doorsnee Nederlandse mens. Die hebben ook wel kunst in huis, zegt

periode omdat de lente al te veel toont, vooraleer de lente begint zijn de zaken

van wat heb ik hier nu gedaan. Maar ik vond dat ik op de duur iets te truttige

het nieuwe leven van de lente op, een leven vol diversiteit en variatie. Er is

ze, maar ze hangen het met mondjesmaat uit. Zou het een calvinistisch trekje

hier nog aan het broeden maar niet echt zichtbaar. Ik leef nu bijna letterlijk in

tekeningen aan het maken was en ik wou naar een climax werken, een shock

duidelijk nog hoop voor de wereld.

zijn? Bij haar zijn de wanden bekleed met kunst.

een tuin, dat is voor mij een nieuwe wereld. Ik heb me in feite gebaseerd op een

creëren. Het was een manier van werken die me bovenmate boeide en mijn eigen

In de dankzij de zon erg goed opgewarmde veranda heeft ze haar atelier

paar bomen, vooral een in het bijzonder waarvan ik de schaduwafwerping op

afgewerkte tekeningen oversteeg. Ik ben niet van plan om uit die meterslange

Daan Rau

ingericht, dat wordt straks ook een deel van de tentoonstellingsruimte voor

het einde van de winter teken, om de vervreemding die daar ontstaat door te

tekening stukken uit te knippen, dat zou niet eerlijk en hypocriet zijn, dat wil

Gent, augustus 2021.

haar werk. Ze toont me het werk waar ze nu mee bezig is. Het zijn zeer grote

geven. Ik ontkoppel de schaduw van het onderwerp zelf, de schaduw lijkt me

ik niet. Ik kan dat niet in een galerie tonen, die zijn daar niet in geïnteresseerd

tekeningen van boomstructuren, een gegeven dat haar zeer interesseert en

interessanter dan de boom zelf. Ik hoef de boom zelf niet te tekenen enkel de

maar ik zal die hier uitrollen en een plexiplaat over leggen zodat erover kan

waar ze de jongste tijd mee bezig is. De rol tekenpapier is opgehangen zodat

weerkaatsing via de schaduw.”

gelopen worden en je als het ware in de tekening bent. Dat vind ik zeer plezant.”

het tekenblad kan worden afgerold en in feite de volledige wandhoogte

Het kan niet anders dan dat ik spontaan aan Plato denk die onze wereld al

Ter gelegenheid van het verschijnen van haar digitale monografie die de

in beslag kan nemen. Ze noemt het haar schetsboek XXXL. Schetsboeken

vergeleek met de schaduw op de wand van de grot. Het werk van

periode 1980 tot 2020 bestrijkt houdt Kathleen een tentoonstelling in haar

ervaren we meestal als een intiem gegeven op kleiner formaat, iets wat je als

Kathleen Van Houtte is evenwel zeer reëel en vraagt van haar fysieke

woning. Bezoekers zullen dan niet enkel de bovenbeschreven tekeningen zien,

geprivilegieerde kunstbeschouwer eens mag inkijken. Kathleen Van Houtte

inspanning, ze is er zelfs met een camera voor in de boom zelf geklommen.

die zijn immers van 2021 en niet in de monografie opgenomen, maar ook met

verlegt ook hier even die grens en maakt tekeningen waar het gestuele duidelijk

Er ontstaan door de plek die ze soms inneemt ongewone beelden en

haar atelier en de nog niet zolang geleden verworven etspers. Bij haar verhuis

een rol in speelt. “Ik vind dit de meest spontane tekeningen. Het is veel

gezichtspunten, ze plaatst zich bij wijze van spreken letterlijk op

heeft ze haar oude pers van de hand gedaan, in het nieuwe huis kon ze die

spontaner dan als je voor je blad zit met de gedachte van ‘ik wil iets maken’.

vogelperspectief.

toen niet plaatsen. Er is moeten verbouwd worden vooraleer opnieuw aan het

zonder problemen die hierboven vermelde boomstructuren in herkennen. De
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BIOGRAFIE KATHLEEN VAN HOUTTE – Plastisch kunstenaar

BIOGRAPHY KATHLEEN VAN HOUTTE – Visual artist

Geboren te Gent (1955), waar zij studeert aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten voor Vrije Grafiek (1977) en een avondopleiding

Born in Ghent (1955), where she studies at the Royal Academy of Fine Arts. She specializes in Graphics (1977) and gets an evening course in Painting

Schilderkunst (1980).

(1980). Influential contacts during this period, with the artists Pierre Vlerick, Jan Burssens, Karel Dierickx, Jacques ‘t Kindt, Roger Wittevrongel, Paul

Invloedrijke contacten met de kunstenaars Pierre Vlerick, Jan Burssens, Karel Dierickx, Jacques ’t Kindt, Roger Wittevrongel, Paul Van Gysegem en

Van Gysegem and Emiel Hoorne.

Emiel Hoorne. De activiteiten in de alternatieve ruimte ‘At Work’ in Gent werken inspirerend. In deze periode is er de link met Parijs (1980) waar

The activities in the alternative space ‘At Work’ in Ghent are inspiring. During that period she stayed in Paris (1980) where Belgian and Parisian

Belgische en Parijse kunstenaars in een atelier met elkaar gaan samenwerken.

artists collaborate in a common studio space.

In Europa bezoekt zij cultuursteden zoals Wenen, Parijs, Rijsel, Londen, Amsterdam, Barcelona, Dusseldorf, Den Haag, Venetië, Lissabon, Praag,

In Europe she visits many cultural cities such as Vienna, Paris, Lille, London, Amsterdam, Barcelona, Dusseldorf, The Hague, Venice, Lisbon, Pra-

Krakow en in het bijzonder de streken die haar later gaan inspireren zoals Asturië (Sp) en Bretagne (Fr). Samen met een verblijf van een maand in
Californië in 1985 zijn deze confrontaties inspirerend voor de verdere loopbaan. De culturele rondreis in de VS eindigt met een bezoek aan New York.
Tal van tentoonstellingen krijgen vorm en meerdere nominaties volgen elkaar op.

gue, Krakow and in particular the regions that will later inspire such as Asturias (Spain) and Brittany (France). Together with a month-long stay in
California in 1985, these confrontations are inspiring for her future development.
The American trip ends with a visit to New York.
Numerous exhibitions are taking shape, several nominations follow one another.

In het artistiek werk worden de twee disciplines tekenkunst en grafiek harmonisch door elkaar verweven.
In deze optiek profileert grafiek zich in hoofdzaak binnen de discipline van het etsen. De etsen ontstaan veelal in een reeksvorm waardoor de
mogelijkheid tot verdere uitdrukking kan uitbreiden. Een ets kan ook in een verdere evolutie in relatie tot een tekening worden gebruikt en afgedrukt.
De grenzen bij het tekenen worden afgetast en profileren zich in de grote monumentale ‘linttekeningen’.
Grafiek is voor mij niet meer noodzakelijk een ‘apart medium’ maar maakt dikwijls deel uit van een ruimer geheel of van een totaalconcept. Na wat

In the artistic work, the two disciplines of drawing and graphics are harmoniously interwoven. From that perspective, graphics mainly profiles themselves within the discipline of etching. The etchings often arise in a serial form, which expand the possibility of expression.
An etching can be used and printed in a further evolution in relation to a drawing.
The boundaries in drawing are explored and are profiled in the large monumental ‘ribbon drawings’.
For me, graphics are no longer necessarily a ‘separate medium’ but are often part of a broader whole or part of a total concept.

is uitgeprobeerd zie ik andere mogelijkheden om grafiek ook met tekenkunst harmonisch samen te brengen of er een ruimtelijke dimensie aan te

After what has been tried, I see other possibilities to harmoniously combine graphics with drawing art or to give it a spatial dimension.

geven. Deze plastische ervaring resulteert telkens in nieuw werk dat met andere invalshoeken is gemaakt, verruimend werkt en verder reikt dan het

This plastic experience always results in a new production that has been made with a different approach, has a broadening effect and reaches beyond

‘prentenkabinet’.

the ‘cabinet of prints’.



www.kathleenvanhoutte.eu



www.kathleenvanhoutte.eu
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1. Abstract 1 from different series 1980 - graphite 78x53
2. Environmental picture 2 - 1980 - etching 39x29
3. Untitled - diptych 1980 - graphite 76x109

Environmental picture 1980 - oil painting on wood 80x115

12

1.

Wall project I 1980 environmental picture - oil painting in situ i.a.w. Rite Ronse - location former
School Museum M. Thiery - Ghent - Photo by Nadine.

13

2. Wall project II 1980 environmental picture - oil painting - location former School Museum
M. Thiery - Ghent - Photo by Nadine
3. Wall project III 1980 environmental picture - oil painting - location former School Museum
M. Thiery - Ghent - Photo by Nadine

2

1

3

Wall project IV 1980 environmental picture - oil painting - location former School Museum M. Thiery

14

15

1

2

1. Environmental picture 1 - 1981 - etching 25x25

Nine triangles 1981 - graphite

2. Environmental picture 2 - 1981 - etching 25x25

Environmental picture 3 - 1981 - silkscreen 39x30
Waregem 1981 CC De Schakel - squares and triangles - graphite

16

17

1

2

3

Broken structures 1982 - etching 24x78

1. Cut up structures 1982 - etching 34x32
2. Environmental picture 1982 - etching 14x14
3. Untitled 1982 - lithograph 37x24

18

19

2

1

1. Sample out of a garden I - 1983
charcoal and graphite 15x12
2. Sample out of a garden II - 1983
charcoal and graphite 15x12
3. Garden I from a series of V - 1983
charcoal and graphite 120x80
4. Garden II from a series of V - 1983
charcoal and graphite 120x80

3

4
Surrounding 1984- four-panel - each etching 39x30

20

21

Ghent 1986 CD Gallery
L.A. oil paint and pastel on paper - 178x286

1985 A visit to U.C.L.A.

Downtown L.A. 1986 - oil paint and pastel on paper 227x259

1986 Painting studio in Ghent

‘LOS ANGELES’ 1985-1986

1986 painting studio Ghent
photo by Marc Van Gysegem

22

23
L.A. 1985 - Workshop activity 1

L.A. 1985 - Workshop activity 2

L.A. 1985 - Workshop activity 3

24

25

L.A. 1986 - monotype / 1 from a series of 6 - 72x62

L.A. 1986 - monotype and drypoint / 2 from a series of 6 - 72x62

26

27

L.A. 1986 - monotype
and drypoint / 3 from a
series of 6 - 62x72

Malibu Canion 1986 - monotype and pastel
4 from a series of 6 - 72x62

28

29

L.A. 1986 a fragment from a painting 1

L.A. 1986 a fragment from a painting 2

Snakes I 1985 - charcoal and pastel 128x95
Photo by Carl De Keyzer

Snakes II 1985 - charcoal and pastel 128x95
Photo by Carl De Keyzer

30

31

Venice 1986 - monotype drypoint and pastel - 1 from a series of 4 - 40x50

Large abstract 1987 etching 69x100

32

33

Kite I - 1987- basic dimension 50x37 - etching four-panel

Kite II - 1987 - etching four-panel

Kite III - 1987 - etching four-panel

Kite IV - 1987 - etching four-panel

34

35

Untitled 1987 - etching diptych 1 from a series of 4 - 30x47

Untitled 1987 - etching and mixed techniques 40x40

Untitled 1987 - etching diptych 2 from a series of 4 - 30x47

36

37

‘Reflections and considerations’ in the exhibition space ‘Sienjaal’ Ghent

Reflections and considerations 1988
etching and mixed techniques - 57x76
1 from a series of 4 prints

Reflections and considerations I 1988
etching and mixed techniques from
different series - 67x49

Reflections and considerations II 1988
etching and mixed techniques from
different series - 67 x 49

38

39

Untitled 1989 - etching diptych 1
from a series of 6 - 50x65

Untitled 1989 - etching diptych 2
from a series of 6 - 50x65

Untitled 1989 - drawing on canvas I from a series of 3 - mixed techniques 173x224

1989 - painting studio Ghent

Untitled 1989 - drawing on canvas II / III from a series of 3
Mixed techniques 173x224

Untitled 1989 - etching diptych 3
from a series of 6 - 50x65

40

41
1

2

Bruges 1991 - Roussel Art Gallery 1

Bruges 1991 - Roussel Art Gallery 2

Bruges 1991 - Roussel Art Gallery 3

Tittles page 39:
1.
2.
3.
4.

Untitled 1990 - etching - III from a series of 7 - 100x140
Untitled 1990 - etching I from a series of 7 - 140x100
Untitled 1990 - etching II from a series of 7 - 140x100
Untitled 1990 - etching IV from a series of 7 - 100x140

4

3

42

43

Ghent 1993 - Graphics studio

Untitled 1993 etching I from a series of 9 - 49x34
Untitled 1992 - etching I from a series of 4 - 49x34

Untitled 1992 - etching II from a series of 4 - 49x34

Ghent 1993 - Graphics studio

44

45

Untitled 1993 - etching II from a
series of 9 - 49x34

Untitled 1993 - etching III from a
series of 9 - 49x34

Untitled 1993 - etching IV from a
series of 9 - 49x34

Untitled 1993 - etching V from a
series of 9 - 49x34

46

47

Untitled 1993 - etching VI from a
series of 9 - 49x34

Untitled 1993 - etching VII from a
series of 9 - 49x34

Untitled 1993 - etching IIX from a
series of 9 - 49x34

Untitled 1993 - etching IX from a
series of 9 - 49x34

48

49

Untitled 1994 - etching diptych I
from a series of 5 - 43x47

Untitled 1994 - etching diptych II
from a series of 5 - 43x47

50

51

1. Ostend 1995 - Kunsthuis Loosveldt
2. Wetteren 1997 - CC De Poort

Untitled 1995- etching from various series basic dimension 85x35

Myth 1995 - etching 1 - 63x45

Myth 1995 - etching 2 - 63x45

1.

2.

3. Ostend 1997 - Casino

52

53

Wetteren 1997 - CC De Poort
Still life with corpses 1996 - etching I from a series of 5 - 29x50

Still life with corpses 1996 - etching II from a series of 5 - 29x50

54

55

‘Canoe’ 1997 - lino and woodcut I
from a series of 6 - 58x68

‘Canoe’ 1997 - lino and woodcut II
from a series of 6 - 58x68

‘Canoe’ 1997 - lino and woodcut III
from a series of 6 - 58x68

‘Canoe’ 1997 - lino and woodcut IV
from a series of 6 - 58x68

‘Canoe’ 1997 - lino and woodcut V
from a series of 6 - 58x68

Tielt 1998 - Gallery Verkest

‘Canoe’ 1997 - lino and woodcut VI
from a series of 6 - 58x68

56

57

Stairs 1997 - lino and woodcut I for a
triptych - 91x61

Stairs 1997 - lino and woodcut II for a
triptych - 91x61

Stairs 1997 - lino and woodcut III for a
triptych - 91x61

Still life 1997 - silkscreen on textile 56x67

58

59

Movement 1998 - linocut and etching 25x35

Camposolillo and the Spanish civil war 1999 - etching 1 - 45x38

Camposolillo and the Spanish civil war 1999 - etching 2 - 50x36

60

61

Left: Camposolillo and the Spanish civil war 1999 - linocut 1 - 45x61
Right: Camposolillo and the Spanish civil war 1999 - linocut diptych - each print 60x44

62

63

1.

2.

3.

4.

Het spookdorp ‘Camposolillo’ (Asturias) is een stille getuige van de Spaanse burgeroorlog waar kogelhulzen als een ‘object trouvé’ tussen de steenbrokken
verweesd zijn achtergebleven.

Camposolillo and the Spanish civil war
I from a series of V - 2002
Graphite frottage technique 64x48
Photo by Studio Buijsse - Hulst

Camposolillo and the Spanish civil war
II from a series of V - 2002
Graphite frottage technique 64x48
Photo by Studio Buijsse - Hulst

Camposolillo and the Spanish civil war
III from a series of V - 2002
Graphite frottage technique 64x48
Photo by Studio Buijsse - Hulst

1. Breakwater I 2002 - pastel drawing from various series - 68x98
2. Breakwater II 2002 - pastel drawing from various series - 68x98

3. Breakwater III 2002 - pastel drawing from various series - 68x98
4. Breakwater IV 2002 - pasteld rawing from various series - 68x98

64

65

Bunker from the series Atlantic Wall 2003 - etching 20x23

Bunker from the series Atlantic Wall 2003
pastel drawing 25x30

Flak Battery from the series Atlantic Wall 2003
graphite and pastel 40x30

66

67

Limits 2005 - a poem by Karel Jonckheere
etching 25x30

‘Conversation before falling asleep’ 2005 - a poem by Karel Jonckheere
etching 39x30

The silent one 2005 - a poem by Karel Jonckheere
etching and material pressure 30x40

68

69

1. Untitled 2006 - charcoal and pastel I - 32x41
2. Untitled 2006 - charcoal and pastel II - 41x32
3. Texel 2006 - charcoal and pastel 50x65
4. Untitled 2006 - charcoal and pastel III - 32x41
5. Untitled 2008 - frottage drawing charcoal
and pastel 31x48

1

2

Water tower I 2006 - collage and mixed techniques
from a series of 4 - 72x53
3

4

5

Water tower II 2006 - collage and mixed techniques from
a series of 4 - 72x53

70

71

STEEN EN SCULPTUUR 
De reizen naar Bretagne hebben in mij
de fascinatie opgewekt voor menhirs
en dolmen, de bizarre steenkamers uit
de prehistorie.
Deze vreemde momumentale bouwwerken vertonen een boeiend schouwspel door hun positionering als objecten in de natuur en het spel van
gewicht en tegengewicht, horizontaliteit tegenover verticaliteit in een
wereld van steen.
Mijn zelf verzamelde stenen liggen
hier verder aan de basis van een
inspirerend spel van stapelen, contrast, vorm en evenwicht .

Steen wordt nu ‘sculptuur’ en krijgt in
de tekeningen een meerwaarde door
transformaties en een dialoog met
abstracte vormen.
Ze groeien uit tot een ‘klein bouwwerk’, een universum waarbij de archaïsche structuur behouden blijft.
De tekeningen zijn zwart-wit en
krijgen een extra dimensie door de fel
gekleurde achtergrond waarop ze soms
verschijnen.
Op enkele houtskool- en krijttekeningen is een ets afgedrukt.
De etsplaat is gesneden in de omtrekvorm van een steen en krijgt daardoor
een eigen karakter.

De complexiteit in het werk groeit
door de integratie van grafiek. Textuur
werkt verrijkend en het zoeken naar de
juiste atmosfeer bereikt haar doel. De
uitstraling van de onbewerkte natuurlijke steen krijgt hierdoor in het werk
een aparte plaats. ‘Bescherming’ is de
rode draad doorheen het werk - ‘de
dolmen beschermen de doden’.
Op hun strategische plaatsen staan ze
bloot aan de natuur en zijn symbolen
in het landschap.
De ‘stenen’ vormen een buffer: je krijgt
er op geen enkele manier toegang en je
zal die ook nooit krijgen.
2008
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73

Dolmen 2009 - charcoal and lavis technique 57x76,50
1

Oudenaarde 2009 - Labo Art Gallery

2

3

1. Stones 2008 - frottage drawing charcoal 50x65
2. Dolmen I 2008 - diptych frottage drawing charcoal - each drawing 65x50
3. Dolmen II 2008 - frottage drawing charcoal 65x50

Oudenaarde 2009 - Labo Art Gallery

Oudenaarde 2009 - Labo Art Gallery

74

75

1

1. Stones on a green background 2009 - charcoal and pastel 55x75
2. Stones on a purple background 2009 - charcoal and pastel 55x75
3. Stones on a red background 2009 - charcoal drypoint and pastel 54x74,50

2

3

4

4. Stones on a red brown background 2009 - charcoal and pastel 50x70
5. Stones on a turquoise background 2009 - charcoal and pastel 50x70
6. Stones on a blue background 2009 - charcoal drypoint and pastel 54x74,50

5

6

76

77

Composition I 2010 - charcoal and pastel 55x75

Composition II 2010 - charcoal and pastel 47x43

Oudenaarde 2010 - Labo Art Gallery

Grafted on stone 2010 - drypoint and charcoal 40x46

Composition III 2010 - charcoal 40x40

Oudenaarde 2010 - Labo Art Gallery

Oudenaarde 2010 - Labo Art Gallery
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Landscape 2010 - lavistechnique
charcoal pastel and collage 57x76

Menhir 2010 - charcoal and pastel 76x57

80

81

Stacking I from a series of 4 - 2010
lavistechnique charcoal and pastel 57x76,50

Stacking II from a series of 4 - 2010
lavistechnique charcoal and pastel 57x76,50

Stacking III from a series of 4 - 2010
lavistechnique charcoal and pastel 57x76,50

Stacking IV from a series of 4 - 2010
lavistechnique charcoal and pastel 57x76,50
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83

Ribbon drawing 2011
drawing studio in Ostend

Ribbon drawing 2011 - drawing studio in Ostend
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1

2

7

8

3

9

4

5

6

10

11

12

1 - 12

Nodes - 2012 drypoint 10x10

86

87

Oudenaarde 2012 - Labo Art Gallery

Oudenaarde 2012 - Labo Art Gallery

Oudenaarde 2012 Labo Art Gallery

Transformations - detail shot 2012

88

89

Transformations A - 2012

Transformations B - 2012

Transformations I 2012

Transformations II 2012

Transformations III 2012

Transformations IV 2012

etching and monotype 125x56

etching and monotype 125x56

tching and monotype 125x56

etching and monotype 125x56

Page: 86:

90

1.
2.
3.
4.

Nodes I 2013 - drypoint 20x15
Nodes II 2013 - drypoint 15x20
Nodes III 2013 - drypoint 15x20
Nodes IV 2013 - drypoint 15x20

Page: 87:

2

5

6

7

8

3

1

4

5. Stacking I 2013 - four-panel
etching and monotype 25x25
6. Stacking II 2013 - four-panel
etching and monotype 25x25
7. Stacking III 2013 - four-panel
etching and monotype 25x25
8. Stacking IV 2013 - four-panel
etching and monotype 25x25
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92

93

Stone landscape 2013- drypoint 15x35,50

Landscape 2013 - drypoint and monotype 18x16.

1. The legend of YS I from a series of 6 - 2014 - graphite charcoal and mixed techniques 42x42

94

95

2. The legend of YS II from a series of 6 - 2014 - graphite charcoal and mixed techniques 42x42
3. The legend of YS III from a series of 6 - 2014 - graphite charcoal and mixed techniques 42x42
4. The legend of YS IV from a sries of 6 - 2014 - graphite charcoal and mixed techniques 42x42
5. The legend of YS V from a series of 6 - 2014 - graphite charcoal and mixed techniques 42x42
6. The legend of YS VI from a series of 6 - 2014 - graphite charcoal and mixed techniques 42x42

1

2

3

4

5

6
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97

The legend of YS - Apocalyps I from a series of 5
2016 - lino print 50x50

The legend of YS - Apocalyps II from a series of 5
2016 - lino print 50x50

The legend of YS
Apocalyps III from a series of 5
2016 - lino print 50x50

The legend of YS
Apocalyps V from a series of 5
2016 - lino print 50x50

98

1

The legend of YS
Apocalyps IV from a series of 5
2016 - lino print and mixed techniques 50x50

1&2

Wetteren 2016 - Noëlla Baele Gallery

99

2

100

101

OSTEND 2015 - LINO PRINT RECORD XXL

Ostend 2015 - Lino print
record XXL 1

Ostend 2015 - Lino print record XXL 3

Ostend 2015 - Lino print record XXL 4

Ostend 2015 - Lino print record XXL 5

Ostend 2015 - Lino print record XXL 6

Ostend 2015 - Lino print record XXL 7

Ostend 2015 - Lino print record XXL 8

Ostend 2015 - Lino print
record XXL 2

102

103

Black and white landscapes 2017-2018

20 Drawings 2017-2018. Charcoal and mixed techniques 19,50x24

105

Box I

104

Landscape 1 Box I

Landscape 6 Box I

Landscape 2 Box I

Landscape 7 Box I

Landscape 3 Box I

Landscape 4 Box I

Landscape 5 Box I

Landscape 8 Box I

Landscape 9 Box I

Landscape 10 Box I

Box II

106

107

Landscape 1 Box II

Landscape 2 Box II

Landscape 3 Box II

Landscape 4 Box II

Landscape 6 Box II

Landscape 7 Box II

Landscape 8 Box II

Landscape 9 Box II

Landscape 5 Box II

Landscape 10 Box II

108

109

‘Before Springtime’ I 2019 graphite drawing 21x29,50

‘Before Springtime’ II 2019 graphite drawing 21x29,50

110

111

‘Sample out of a tree’ 2019 a series of 10 drawings on canvas - graphite frottage technique 10 x 10

112

1

2

1. Before springtime ‘Sample out of a tree’
I of a series of 8 drawings 2020
graphite charcoal and pastel 30x24

5. Before springtime ‘Sample out of a tree’
V of a series of 8 drawings 2020
graphite charcoal and pastel 30x24

2. Before springtime ‘Sample out of a tree’
II of a series of 8 drawings 2020
graphite charcoal and pastel 30x24

6. Before springtime ‘Sample out of a tree’
VI of a series of 8 drawings 2020
graphite charcoal and pastel 30x24

5

3. Before springtime ‘Sample out of a tree’
III of a series of 8 drawings 2020
graphite charcoal and pastel 24x30.

7. Before springtime ‘Sample out of a tree’
VII of a series of 8 drawings 2020
graphite charcoal and pastel 24x30

4. Before springtime ‘Sample out of a tree’
IV of a series of 8 drawings 2020
graphite charcoal and pastel - 24x30

8. Before springtime ‘Sample out of a tree’
IIX of a series of 8 drawings 2020
graphite charcoal and pastel 24x30

3

4

6

7

8
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114

115

Before Springtime -’reflections I’ 2020 - charcoal and pastel 50x65

Before Springtime -’reflections II’ 2020 - charcoal and pastel 50x65
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