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di g vr: 10 - 12 u / 14 - 18 u  •  za, zo & feestdagen: 14 - 18 u

CARTOONWANDELING
WERVIK

GEROOKT
07.10 > 06.11.2022

initiatieven in het kader van het project 
‘Als de Rook om je Hoofd is Verdwenen’

BEROOKT
KUNST@TABAKSMUSEUM
WERVIK

02.04 > 06.11.2022

Benny Luyckx    
Adelheid De Witte    
Christophe Denys    
Ruth Boudry    
Cindy Morlion
Sammy Slabbinck    
Hans Defer    
Charlot Winne    
Ruben Claeys    
Karen Oger
Henk Delabie    
Jos De Gruyter 

& Harald Thys    
Kevin Vanwonterghem
Floris Van Look    
Geert Pattyn    
Tom van Ryckeghem    
Flexboj & L.A.    
Jan Vanriet 
Carole Vanderlinden    
Jürgen Dorme    
Rinus Van de Velde    
Roger Ballen    
Leo Copers
Vyacheslav Akhunov    
Luc Tuymans

Stef    
Norbert    
Griet    
Canary Pete    
Klier    
Luc Vernimmaen    
Lectrr    
Arnulf    
Kazanevsky    
Brasser    
Pol Leurs    
Osekoer    
Vranckx    
André Nollet

02.07 > 18.09.2022

BEZOEKERSGIDS

ROOK
KUNSTPARCOURS 
WERVIK - GELUWE
vr: 10 - 12 u / 14 - 18 u  •  za, zo: 14 - 18 u

Gecureerd door  
Charlot Winne en 
Tom van Ryckeghem
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START

FIETSLUS KUNSTPARCOURS 28 km

Download het gpx-bestand van de route  
op routeyou.com via link op onze website 
www.wervik.be/rook

Knooppunten

Afwijking fietsnetwerk
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Ruth Boudry 49 50

Voor het project ‘ROOK’ haalde Ruth inspiratie bij indrukken 
die ze opdeed tijdens een reis door Oeganda. Ze werd er geraakt 
door de vele veldoventjes op het platteland, waarmee de bevolking 
hun eigen bakstenen vervaardigt uit de typische rode aarde. 
Ingenieus gestapelde bakstenen aaneen geplamuurd met leem
vormen ovens die als kleine rokende tempels het landschap een 
mystiek karakter geven. De rode aarde wordt gemengd met water en 
in een mal geduwd. Het bakproces neemt dagen in beslag en is deels 
een sociaal gebeuren, een oeroude ambacht die noodgedwongen in
stand gehouden wordt. Een ode aan de baksteen en zijn vorm.

www.instagram.com/boudryruth

Sammy Slabbinck 57

Sammy Slabbinck knipt en plakt oude beelden tot surrealistische 
collages vol wrange humor, esthetiek en sluwe observaties. 
Hij noemt zich met tongue in cheek een ‘re-animator’. 
Hij redt beelden uit vaak lang ter ziele gegane vrouwenbladen, 
auto- of popmagazines en bezorgt ze een nieuw leven. 
Hij heeft een voorkeur voor de onschuld en het optimisme in 
de beelden van de jaren vijftig tot zeventig. 
De uitwassen van onze consumentenmaatschappij zijn - niet 
verrassend - een geliefkoosd thema, maar ook de relaties tussen 
mannen en vrouwen blijven hem intrigeren.

www.sammyslabbinck.com

Sarah Eechaut & Siel Verhanneman 09 24 30 37

38 39 40 41 42 56

Met hun melancholische installaties, gepresenteerd in drie 
veldkapelletjes - stilteplekjes in het landschap, slaan dichter 
Siel Verhanneman (Kortrijk) en fotografe Sarah Eechaut (Gent) 
de handen voor het eerst in elkaar. Voor ‘ROOK’ schreef 
Verhanneman drie nagelnieuwe gedichten die een rechtstreeks 
antwoord zijn op de subtiele beelden die Eechaut presenteert. 
Wat rest er eens de rook is opgetrokken? Als geen ander weten de 
kunstenaars de fragiliteit van het leven te vatten met hun scherpe 
observaties.

Een verdord blad, door de moederplant gedragen tot het allerlaatste 
moment, de gaten in het tot op de naad versleten Marcelleke, dat van 
man tot man wordt doorgedragen, de striemen voor het leven die het 
leven in de buik verraden, de afdrukken van wat aan je voorafging, 
geborgenheid, koestering, gouden rivieren van elkaar vinden en
durven loslaten. Liefde die, los van platgetreden paden, mag stromen 
en kronkelen, leugens in fotoalbums en handen gevuld met open 
vragen. De kunstenaars werpen het einde op als een ronkende motor 
voor het leven en zoeken als atypische archeologen nauwgezet naar 
sporen van al wat en wie langzaam verdween.

www.saraheechaut.com
www.sielverhanneman.com

Sofie Muller 12

De rook- en bloedtekeningen van Sofie Muller komen voort uit een 
meesterschap in techniek, waarvan de details geheim blijven. 
Het is door experiment en ervaring dat Muller enorme kennis heeft 
van de materie en de chemische reacties. De basis voor deze 
tekeningen ligt in de rooksculpturen Oscar en Clarysse waar de delen 
in hout van de gepatineerde brons-hout-sculpturen zijn weggebrand
en daardoor sporen achterlaten in de tentoonstellingsruimte. In het 
oeuvre van Muller zijn tekening en sculptuur zeer nauw aan elkaar 
verwant. De allereerste tekeningen met bloed dateren uit 2009, 
dit waren de Bloedrozen.

De twee tekeningen die in de expo te zien zijn, en uit bloed, rook 
en potlood zijn opgebouwd, maken deel uit van de latere reeks 
Psychonomics, een serie magnetische sculpturen waarvan het 
oppervlak met kaarsvet en bunsenbrander behandeld werd. 
Belangrijk hier is hoe de patina van rook een tweede huid vormt, 
en verminking en pijn suggereert. De interactie tussen rook en bloed 
symboliseert de essentie van het leven en de grens met de dood. 
Muller onderzoekt het diepmenselijke, de donkere mystieke kanten
ervan. Medische objecten, o.a. de medische schaar in deze tekening, 
komen regelmatig terug in het werk van Muller als zuivere symboliek 
voor de manipulatie op de mens van buitenaf, het doorknippen van 
connecties. (© Stacy Suy)

www.sofiemuller.be

Thomas Eggermont 33 53

De avonturen van Thomas Eggermont begonnen in 1981 en zijn nog 
steeds aan de gang. ‘Ontmoetingen’ met verschillende materialen 
monden uit in adembenemende realisaties waar kosten nog moeite 
worden gespaard om het publiek te laten meegenieten van zijn 
bekommernissen. Het verhaal met de Kleigraven in Zonnebeke. 
De afleveringen in Diksmuide met de limonadevijver, 
het boterhamnestje en het leemsteentje. Alsook de episode met de 
kapel in Meulebeke, om nog maar te zwijgen over de escapades met 
stampleem in Berlare. En tal van andere leutige knutselarijen. Hopelijk 
wint hij het gevecht met de tijd deze keer opnieuw of misschien gaat 
alles in rook op? We zullen zien…

www.thomaseggermont.be

Tom van Ryckeghem 51

Vanuit een grenzeloze expeditie doorheen dit leven brengt 
Tom van Ryckeghem herinneringen in kaart. Als cartograaf legt hij 
verhalen bloot. Wandelingen worden tactiele fotogravures.
Ze zijn de rustpunten in dit doolhof (Send the fisherman). Ze vormen 
een grenslijn met het water, met de zee. Er verdwaalt verleden en 
folklore in de roodbruine paden. Le fou kijkt toe vanop een bergtop 
in de Mercantour (F). Op de achterkant van een oude schoolkaart 
knipte en plakte hij personages in zijn tactiele wereld. Songteksten 
die hem ooit raakten bezingen het geheel. De foto nam hij op die reis, 
bij de grenslijn met het water. Het stenen huisje verscheen plots, 
en net op tijd. De wind waaide hard en de deur stond op een kier. 
Het omarmde hem in haar warme cocon. Op de tafel las hij: 
“La cabane est libre pour rester la nuit. Merci d’appeler le 
0672980182”. Ne demande pas ton chemin à quelqu’un qui le connaît, 
tu risquerais de ne pas te perdre.

www.tomvanryckeghem.com

Wim Delvoye 29

Met de print van Embroidered Ham gaan we terug tot 1995. 
Het titelloze kunstwerk bestond uit een gedroogde hamschijfje 
waarop ontwerpen van Wim Delvoye, Werviks beroemdste 
hedendaags kunstenaar, werden geborduurd. Na het borduren werd 
het werk gefotografeerd. Daarna werden deze gedroogde rauwe 
hamschijfjes verpakt in slagerspapier en tien jaar lang bewaard in de 
diepvries van de kunstenaar thuis, voordat ze onder meer in 2005 
werden tentoongesteld op de tentoonstelling Mé-TISSAGES in Gent. 
Wim had niet de bedoeling om het kunstwerk na de tentoonstellingen 
te bewaren. 
Er is de voor de hand liggende kritiek op herkenbare beelden 
en figuren, maar door ze op plakjes vlees te borduren en die in 
een artistieke context te plaatsen, weerspiegelden zijn beelden de 
ambivalentie van de hedendaagse cultuur en riepen ze associaties 
op tussen ambachtelijke praktijken en volkstradities wat ook het geval 
was voor deze geborduurde hammen. 

www.wimdelvoye.be



04  Chapeau
Aurélien Delafond & Stephane Barthez
Print op dibond 

05  Carnaval
Aurélien Delafond & Stephane Barthez
Print op dibond 

06  Fumerolle
Aurélien Delafond & Stephane Barthez
Print op dibond 

07  Seau
Aurélien Delafond & Stephane Barthez
Print op dibond 

08  Singe/singé
Aurélien Delafond & Stephane Barthez
Print op dibond 

NATIONAAL TABAKSMUSEUM 
Koestraat 63, WervikA

TUIN GEMEENTEHUIS 
Rue Gabriel Péri 53,  
Wervicq-Sud (F)

C

Verlaat het eiland via de rode brug aan  
de jachthaven en volg knooppunt 61.  
Je rijdt nu Wervicq-Sud (F) binnen.  
Op het kerkplein (Place du Général de Gaulle)  
blijf je de Rue de l’Abbé Bonpain rechtdoor volgen 
tot aan de Rue de l’Industrie waar je rechtsaf slaat. 
Rij vervolgens rechtdoor via Place de l’Europe 
tot aan de verkeerslichten. Hier sla je linksaf (Rue 
Gabriel Péri/D2945). Iets verder aan je linkerkant 
kom je aan het gemeentehuis van Wervicq-Sud 
(Rue Gabriel Péri 53).

Bij het verlaten van de tuin van het gemeentehuis 
ga je naar rechts en sla je bij de eerste straat  
(Avenue des Sports) opnieuw rechtsaf.  
Blijf rechtdoor rijden. Aan de voet van de  
grensbrug bereik je knooppunt 61 waar je het 
parcours over het fietsknooppuntennetwerk  
kan verderzetten.

START

01  Mamie
Aurélien Delafond & Stephane Barthez
Print op dibond 

02  Groupe
Aurélien Delafond & Stephane Barthez
Print op dibond 

03  Canasson
Aurélien Delafond & Stephane Barthez
Print op dibond 

RECREATIE-EILAND 
DE BALOKKEN 
Wervik

B

Info over de kunstwerken die te zien zijn  
in het Tabaksmuseum vind je in de  
bezoekersgids BEROOKT. Te verkrijgen 
aan de balie van het museum.

Volg na je bezoek aan het Tabaksmuseum  
knooppunt 12. Rij bij het verlaten van de  
museumtuin de rode brug over en maak een  
180° bocht naar rechts tot je op het jaagpad komt. 
Sla linksaf en volg de contouren van het  
recreatie-eiland De Balokken.
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Ingang Tabaksmuseum betalend.
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Kahn & Selesnick 17 18 20 21

22 23 25 26

In de voormalige gewijde ruimte van de Grauwezusterskapel 
worden vliegers tentoongesteld die klaarblijkelijk werden gemaakt
door een geheim genootschap dat sinds de Romeinse tijd in Finistère 
(Bretagne – F) actief was, samen met foto’s die onlangs werden 
ontdekt en die getuigen van hun rituele vluchten. Beschilderd op 
satijn, en de lucht ingestuurd met bloemen en wierook, werden 
ze jaarlijks opgedragen aan de kleinere goden van Rome en Gallië, 
wiens gunsten wellicht welkom waren in tijden van chaos en 
angst. De grootste vlieger toont de tweelinggoden van dromen en 
dood, Hypnos en Thanatos, die over nachtlandschappen zweven. 
Thanatos ademt een giftige vergulde rookwolk uit. De kunstenaars 
documenteren de vele jaren van geheime geschilderde vliegeroffers,
maar vertellen ons niet of de gebeden effectief waren in het overhalen 
van de goden om te handelen…

www.kahnselesnick.biz

Karen Oger 35 47 54

Speels, theatraal en het sérieux ondermijnend: het oeuvre van 
Karen Oger kent vele facetten. In haar installaties, foto’s, video’s 
en performances fileert ze de geschiedenis die zich steeds herhaalt. 
Ze verhult/onthult er kleinmenselijke karaktertrekken en zonden. 
Ze houdt het publiek een spiegel van een mogelijke maatschappij 
voor, zonder een politieke of moraliserende positie in te nemen.
Oger ziet beeldpotentie in het kleine, alledaagse. “Het voor de hand 
liggende is moeilijker dan het gezochte”, zegt de kunstenaar. 
Ze vertrekt vaak van found footage, dat ze systematisch fotografeert 
en opraapt tijdens haar vele wandelingen. De tijd en de blootstelling 
aan het weer en de omgeving geven het zwerfvuil een patine. 
Het is een tactiele materie die de kunstenaar sporadisch assembleert 
tot installaties, en die ze accumuleert tot een schier eindeloos 
groeiende afvalberg. (© Sofie Crabbé)

www.karenoger.be

Kevin Vanwonterghem 13

De houtskooltekeningen van Kevin Vanwonterghem tonen vaak
desolate, geconstrueerde settings waarin natuurlijke elementen op 
een onnatuurlijke wijze zijn samengebracht. Landschapselementen 
vormen de bouwstenen voor een soms surrealistische wereld 
waarin de wetten van de fysica ondergeschikt gemaakt zijn aan het 
imaginaire speelveld. Inspiratie vindt hij in de ongenaakbare houding 
van de mens tot de natuur, en de ogenschijnlijke maakbaarheid 
van die natuur. Kijkervaring, sfeer en contrasten vormen belangrijk 
aspecten in zijn werk. De beelden kunnen emotioneel geladen 
aanvoelen, maar tegelijk ook kunstmatig en koel. Objectivering en 
romantisering raken elkaar.

www.kevinvanwonterghem.be

Louise Daneels 36

Louise Daneels creëert sculpturale landschappen met een 
verzameling van gedraaide vazen, geboetseerde sculpturen en 
glas geblazen vormen. Elke vaas wordt een personage waarmee ze 
verschillende installaties maakt. Ze vormen samen een familieportret 
dat ze zelf ‘DANNY’ noemt. Voor het kunstparcours ‘ROOK’ ruilt ze 
haar klei in voor het penseel en de muur. Ze ziet het als een unieke 
kans om voor het eerst een werk te maken op grotere schaal. 
Ze brengt een visuele ode aan de stad Wervik, waar ze zelf is 
opgegroeid, en illustreert haar herinner(d)ingen.

www.louisedaneels.tumblr.com

Miet Van Hee 46

De eenvoud van een gebed, een wens, een verlangen. Laat me weer 
liefde zijn na deze storm. Van Hee toont een voorzichtig openen, de 
bereidheid tot overgave. Twijfel ook, want liefde is niet zeemzoet. 
Liefde is ruw en dient zich aan in een heelheid en kracht waar we 
geen weg mee weten. Liefde zijn is niet iets wat je half doet, het is een 
commitment om Alles te zijn.

www.mietvanhee.be

Olivia de Hasque & Henk Delabie 55

Hoe kan je iets dat quasi immaterieel is vasthouden? 
Hoe kan je het vluchtige, efemere grijpen? 
Dit waren de eerste bedenkingen van Olivia de Hasque en Henk 
Delabie bij het thema ‘ROOK’. 
In een voormalig klaslokaal maakten ze een installatie bestaande 
uit heterogene elementen. Het klaslokaal als een miniwereld,
als een labo van het ongrijpbare. Allerlei sporen van het 
decennialange gebruik dienden als vertrekpunt. Zowel zichtbare
structuren als bijna onzichtbare lijnen groeiden daaruit voort. 
Alle sporen worden zo een deel van het geheel. Ten opzichte van het 
klaspodium werden podiumsculpturen in de ruimte geplaatst. 
Deze dragen echter de onmogelijkheid in zich om daadwerkelijk 
als podium gebruikt te worden. Door de omkering en het verzinken 
vervalt de functionaliteit en wordt het eigenlijke gebruik teniet
gedaan. Dit weerhoudt ons ervan om ons op het podium te 
(ver)heffen. Niettemin kunnen we de gedachten vrij laten opklimmen…

www.henkdelabie.be

Panamarenko 28

Vliegende sigaar, vliegende tijger (1981) bestaat uit drie 
supergeleidende magneetspoelen die met de polen afstotend tegen 
elkaar staan. Het geheel is minstens een kilometer lang, met een 
diameter van 170 meter: drie keer groter dan de grootste zeppelin. 
Rond de middelste spoel ontstaat een magnetische bel met een 
straal van 25 km. Als het geheel niet omkiept, wordt deze onzichtbare 
ballon afgestoten van het aardoppervlak. De sigaar wordt bestuurd 
door middel van de buitenste benen, die een tegenovergestelde 
kracht kunnen uitoefenen ten opzichte van het magnetische
veld dat als surfgolf wordt gebruikt. De sigaar verbruikt geen energie. 
(© Hans Theys)

www.panamarenko.be

Ruben Claeys 10 14 48

Ruben Claeys, multidisciplinair kunstenaar en leerkracht DKO 
Animatiefilm, is afkomstig uit Wervik en woont in Kortrijk. Hij heeft 
een haast kinderlijke adoratie voor de natuur en is gefascineerd door 
dualiteiten en tegenstrijdigheden.

Lijster is een geanimeerd stilleven van een pas overleden zangvogel. 
Ruben zag een kans om zijn ziel, elegantie en dualiteit leven/dood 
te verbeelden. Een momentum om gewoon even alleen te zijn met 
het beeld en je eigen verhaal te vergeten. Rook is onlosmakelijk 
gelinkt aan leven/dood. De meeste overlijdens bij brand vallen door 
rookgassen, jaarlijks sterven miljoenen mensen door tabaksrook.

All Sides of the Moon
Pas in 1959 fotografeerde men voor het eerst de achterkant van de 
maan. Daarvoor zag de mens slechts één kant van hun mytische 
maan. De magie van iets onbereikbaar, een rookgordijn, ‘The Dark 
Side of the Moon’ en het doorprikken ervan door technologische 
vooruitgang leidden tot dit werk.

www.rubenclaeys.wixsite.com
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09  On est ici
Sarah Eechaut
Grootformaat print 

Volg knooppunt 58 tot aan het volgende pleintje 
dat je tegenkomt: het Sint-Maartensplein  
(met stadhuis, fontein en terrasjes). 
Sla hier rechtsaf (Speiestraat) en neem 
de 1ste straat links (Grauwezusterstraat). 
Iets verder aan je rechterkant vind je  
de gelijknamige kapel.

!

10  All sides of the moon
Ruben Claeys
Print

18 Kites
Kahn & Selesnick
Foto op dibond 

13  Zonder titel
Kevin Vanwonterghem
Houtskool op Hahnemuhle papier 

20 Hercules
Kahn & Selesnick
Olieverf op hout 

21  Lupe
Kahn & Selesnick
Acrylverf en waterverf op satijnen kite 

22  Pomona
Kahn & Selesnick
Olieverf op hout 

11  Beyond Time (2018)
Julie van der Vaart
Experimentele zilver gelatin prints 

14 All sides of the moon
Ruben Claeys
Animatiefilm 

16 Sunset
Jürgen Dorme
Acrylverf op canvas 

12  Psychonomics (2014)
Sofie Muller
Rook / bloed / potlood 

19 Wandelwave
Geert Pattyn
Geweven wilgentenen 

15 Zonder titel
Cindy Morlion
Fotografie op hout 

17 Consus / Thalasa / Sirona /  
Hypnos and Thanatos
Kahn & Selesnick
Acrylverf en waterverf op satijnen kite 

KAPEL EN TUIN 
GRAUWE ZUSTERSKLOOSTER
Grauwe Zusterstraat, Wervik

E

10 16

17

11 15

12 14

13

54

KAPEL

TUIN

1818

19

20

21

22

23

25

26

24

Christophe Denys 45

Dit werk toont wat niet aangeraakt kan worden, iets wat niet echt 
‘herinnerbaar’ is: een gestolde beweging van rook. Door middel 
van de fumage techniek wordt het residu (roet) een vaste, gestolde 
materie. Je ziet de beweging van de vlam over en op het doek 
woekeren.

www.christophedenys.be

Cindy Morlion 15

Cindy Morlion heeft een passie voor fotografische beelden die vaak 
ontstaan tijdens lange wandelingen in de natuur. In haar beeldtaal 
zoekt ze naar een spanning tussen verbeelding, herinnering en 
werkelijkheid. Zonder de intentie te hebben om een gestructureerd 
verhaal te brengen, zijn de fotografische beelden eerder een vertaling
van intuïtieve gewaarwordingen waarin de elementen water, lucht, 
vuur en aarde een terugkerende rol spelen. Op het moment van 
fotograferen of in de selectie nadien, is de connectie met een diepere 
emoties van belang. Het gaat voor de kunstenares als het ware over 
de ervaring van het onbewuste die zichtbaar wordt in een soort 
oernatuur. De suggestieve beelden kunnen een bepaald gevoel van 
bevreemding, eenzaamheid of saudade oproepen.

www.cindymorlion.be

Emily Lefebvre 52

Emily Lefebvre (Brussel) studeerde af met een Master in de 
Audiovisuele Kunsten aan het KASK te Gent (2016). Tijdens haar 
opleiding raakte ze geïntrigeerd door de verhouding tussen beeld en 
klank. Haar recente werken bestaan uit landschapsschilderijen die ze 
benadert vanuit dezelfde interesse. Wanneer ze schildert onderzoekt
ze de kleuren en klanken van een landschap via haar synesthesie. 
Via haar kleur-klank synesthesie roept een kleur een bepaalde klank 
bij haar op. Je kan haar landschapsschilderijen interpreteren als een 
muzikaal landschap of ‘landschap-partituur’. Voor de tentoonstelling 
‘ROOK’ selecteerde Emily één van deze recente schilderijen met een 
bijhorende maquette: Stiltesymfonie met zwaluwen.

www.emily-lefebvre.tumblr.com

Floris Van Look 34

In dit vroege werk uit het oeuvre van Floris Van Look (2018), dat 
ietwat onstuimig en onbeholpen aandoet, zien we toch al een aantal 
typerende elementen verschijnen die in zijn recentere schilderijen
nadrukkelijker aan bod komen. Zo is er de schematische weergave 
van mens en omgeving, waarbij we een soort mentale impressie van 
een situatie zien waarin bepaalde zaken worden verwaarloosd en
andere net worden uitvergroot. Ook het gebruik van ‘personages’ 
(geen mensen meer) doet hier al zijn opmars. Ze worden getypeerd 
door hun veel te kleine lijfjes en kolossale koppen, zoals ook te zien is 
bij folk art of cartoons. 
Qua verfgebruik loopt het hier ook reeds ‘gesmeerd’. Vooral de
gezichten en de rookpluim die de ruimte vult hebben eraan 
moeten geloven. De kunstenaar lijkt op zoek naar een soort van 
expressionistische beeldtaal waarin het materiële overdreven wordt. 
Een steeds terugkerend motief in het oeuvre van Van Look zijn figuren 
die claustrofobisch opgesloten lijken te zitten op plekken waar ze 
zich toch uit vrije wil in geplaatst hebben. De kunstenaar lijkt op zoek 
te zijn naar ‘de menselijke fout’ en deze steeds uit te vergroten, zowel 
thematisch als vormelijk. Tegelijkertijd wordt een zekere graad van 
herkenbaarheid opgezocht, door het gebruik van clichés en een
makkelijk leesbare compositie.

www.instagram.com/rooksalon

Geert Pattyn 19

Wandelwave

Wandelend vertoeven
Tussen gevlochten natuur
Om het landschap
Opnieuw
En telkens anders
Te ontdekken

Land-Art is een kunstvorm die ontstaat door te ontwerpen met en in 
de natuur, de natuur te vormen / vervormen en daardoor een andere 
betekenis te geven aan het landschap. Geert Pattyn is een meester 
in deze kunst en hij zorgt er op die manier voor dat we op een andere 
manier naar het ons omringende landschap kijken. De wereld mooier 
maken en sfeer creëren met bloemen en planten, dat is al meer dan 
30 jaar het professionele vak van Geert. In het ruime en lichtrijke 
atelier op de boerderij in Geluwe waar hij opgroeide, vindt Geert 
ruimte en inspiratie om dagelijks grote en kleine opdrachten voor te 
bereiden en uit te voeren.

www.geertpattyn.be

Hans Defer 31

De video Smoke and mirrors maakt deel uit van 
Good dreams | bad dreams: een multitrack installatie met korte 
samples en loops die simultaan en op verschillende snelheden 
geprojecteerd worden. Elke sample is een Möbius lus zonder 
begin en zonder einde. Het werk van Defer is geïnspireerd door film 
noir: verleiding, fatale ontmoetingen, geheugenverlies, gespleten
identiteit en een verlangen naar het onafwendbare. De verschillende 
fragmenten verhouden zich tot elkaar als parallelle universums 
die slechts in details van elkaar verschillen. Steeds terugkerende 
elementen, zoals tankstations en voorbijrazende snelwegen,
zijn symbolen van transformatie en transgressie in een gesloten, 
zich steeds herhalend universum.

www.hansdefer.com

Julie van der Vaart 11

Landschappen en lichamen, dat zijn de twee onderwerpen 
die steeds terugkeren in het werk van Julie van der Vaart. 
Haar fotoarchief bevat talloze monochrome series van naakten 
en romantische vergezichten, waaruit ze steeds weer nieuwe series 
kan samenstellen. Of een foto nu gisteren of twee jaar geleden is 
gemaakt is niet van belang. Die tijdelijke dimensie speelt sinds kort 
een grotere rol in haar werk. Geïnspireerd door theorieën over 
niet-lineaire tijd, astrofysica en kwantummechanica, begon ze te 
experimenteren in de donkere kamer. Voor de serie Beyond Time
bewerkte ze haar foto’s handmatig met chemicaliën om lichamen 
te produceren die lijken op te lossen in de kosmos. Tegelijkertijd 
verschijnen en verdwijnen ze. Een foto is prozaïsch een vastlegging 
van het verleden, maar nu blijft hij eeuwig zweven in de imaginaire tijd.
(© Merel Bem)

www.julievandervaart.com

Jürgen Dorme 16

Jürgen Dorme verzamelt, analyseert en vertaalt visuele en/
of emotionele impressies uit zijn directe omgeving. Belangrijke 
omgevingsparameters zoals compositie, verhouding, kleur en
materie helpen hem bij het vastleggen van deze impressies. 
Methodes die worden gebruikt om dergelijke parameters te meten, 
kunnen even divers zijn als het onderzoek en de effectieve uitwerking 
zelf. Het doel van dit proces is het bekomen van een sterk gestileerde 
weergave van de oorspronkelijke sample.

www.instagram.com/jurgen_dorme



57 The smokey life
Sammy Slabbinck
Papier, wheatpaste 
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54
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GEVEL HANGAR
LANGS LEIE
Jaagpad vlakbij Leiekaai, Wervik

M

Adelheid De Witte 43

De abstracte landschappen van Adelheid De Witte zijn ontstaan 
uit een onderzoek naar de werking van licht, schaduw en kleur, 
maar ook uit een bijna zinnelijke drang om diep in het oppervlak 
van het materiaal te wroeten. In de loop der jaren breidden haar 
landschappen zich uit, tot ze uiteindelijk verdampten in wolkachtige 
structuren en lichtinvallen die vage herinneringen aan objecten
projecteren. Laag over laag, nat in nat, worden donkere lagen 
afgewisseld met transparante lichtere lagen. Vibrerende lijnfiguren 
worden ertussen en eroverheen aangebracht, steeds in één 
beweging. De Witte’s techniek kenmerkt zich door een zekere 
vorm van intuïtie en is een zoektocht waarbij zij zich laat verrassen, 
niet alleen door de rauwheid van haar materialen, maar ook door 
een generieke leegte en de onvoorspelbare wirwar van bewegingen. 
Dit resulteert vaak in vervreemdende, vrij ondoorzichtige werken, 
geschilderd in magisch-realistische kleuren. Het zijn het soort 
van kale landschappen die je te zien krijgt als het aardoppervlak 
overschaduwd wordt door een totale zonsverduistering. 
En zo nu en dan lichten felle kleuren de donkere hemel op, 
als een bliksemflits. (© Roxane Baeyens)

www.adelheiddewitte.com

Aurélien Delafond & Stephane Barthez 01 02 03 04

05 06 07 08 32

Het is een rare wereld. Of niet. Het hangt af van de infobronnen en de 
tijd die je eraan besteedt... De aarde is plat? Waarom niet? 5G-chips 
werden gevonden in de tweede dosis coronavaccin... Ik zeg het je! 
Ik las het op internet...Van het meest groteske nieuwsbericht tot het 
grootste planetaire drama, worden we bestookt met publicaties 
van twijfelachtige kwaliteit en waarheidsgetrouwheid. In deze 
maalstroom van becommentarieerde beelden, verspreid door
opdringerige en nevelige algoritmen, proberen we ons hoofd helder
te houden...We stellen voor om de dikke rook met een paar lichte 
stappen over te steken.

www.aureliendelafond.com
www.stephanebarthez.com

Benny Luyckx 27

L.O.S.T. refereert naar het Offerlam van Zurbarán, een sterk 
christelijk geïnspireerd werk. Het bouwt  ook verder op het thema 
E.D.E.N., waar Luyckx al langer op werkt: de mens versus de natuur, 
het droombeeld van een hiernamaals of paradijs, onze omgang met 
de natuur en onze plaats erin. Het werk van Luyckx is doorwerven 
door elementen als escapisme, evolutie, geloof, artificiële 
intelligentie, computergames, verwijzingen naar historische werken,
de hedendaagse relevantie, racisme, …

www.bennyluyckx.be

Charlot Winne 44

Charlot combineert klassieke rituelen en exotische culturen met een 
hedendaagse toets en creëert op die manier een (dis)harmonische 
werkelijkheid. Tactiele sensaties en hedendaagse mode prikkelen
traditionele beelden, een draad baant zich een weg doorheen
oeroude beschavingen en kleurrijke gebruiken. De collages van 
Shuangxi zijn een bewerking van een Chinees gebruik (jaren 
‘1980-90) waarbij sigaretten een belangrijke rol speelden tijdens 
de huwelijksceremonie. Traditioneel stak de bruid een sigaret op 
voor iedere mannelijke gast op haar bruiloft. Het bruidspaar werd 
vervolgens uitgenodigd om aan verschillende rookspelletjes deel
te nemen, tot grote geneugte van het publiek. Vaak werd het merk 
Shuangxi (dubbel geluk) gebruikt tijdens dit ritueel, één van de oudste 
en duurste Chinese sigarettenmerken. De vlaggen verwijzen naar de 
Vlaamse huwelijkstraditie, het maagdelijk wit staat in contrast met de 
peuken op de eretafel. De opgerookte sigaretten verwijzen naar alle 
mannelijke gasten. (© Sarah Vandersyppe)

www.charlotwinne.com

56 Jozef
Sarah Eechaut
Grootformaat print 

HOEVE
CARDOEN
Stokstraat 13, Geluwe

L

Na je bezoek aan de Sint-Janskapel ga je 
naar rechts en neem je de 1ste straat rechts 
(Gasstraat) tot aan de rotonde waar je linksaf 
slaat. Vervolg je weg over de parking langs 
de spoorweg tot aan de overweg. Links zie je 
de voormalige tabaksfabriek Arvic.

Zet je weg verder via de Speldenstraat.  
Steek de spoorweg over en blijf rechtdoor rijden 
(Geluwestraat). Aan grootwarenhuis Carrefour  
sla je linksaf en vervolg je het parcours over het 
fietsnetwerk richting knooppunt 58.

Sla na je bezoek aan de Grauwezusterkapel 
rechtsaf en rij tot aan het kruispunt met  
de Molenstraat. Ga hier naar links tot aan  
de Steenakker (marktplein) waar je rechtsaf  
slaat (opgelet: wegenwerken!).  
Een 100-tal meter verder aan je rechterzijde  
vind je de Sint-Janskapel.

!

!

!

27  L.O.S.T.
Benny Luyckx
Houtskool op papier 

23  Meliae
Kahn & Selesnick
Olieverf op hout 

28  Vliegende sigaar, vliegende tijger (1981)
Panamarenko
Zeefdruk en tekening - drieluik 

29  Untitled (Embroidered Ham) (1999)
Wim Delvoye
Fujiflex archival print op dibond 

34  Rooksalon Helsinki (2018)
Floris van Look
Acrylverf op doek 

24  Betinteld
Sarah Eechaut
Tafellaken - Artist print Ed. 50 

31  Smoke and mirrors 
(good dreams/ bad dreams)
Hans Defer
Multitrack installatie, video 

30  Contessa
Sarah Eechaut
Foto 

26  Thanatos
Kahn & Selesnick
Olieverf op hout 

35  Grijs
Karen Oger
Biohars en gevonden voorwerpen 

36  Herinner(d)ingen
Louise Daneels
Muurschildering - acrylverf

25  Kites
Kahn & Selesnick
Foto op dibond 

32  Chichis
Hahnemühle rag Ultrasmooth 305 g,
Dibond, aluminium kader. 
Oplage 1/15

Michelin
Hahnemühle rag Ultrasmooth 305 g,
Dibond, aluminium kader. 
Oplage 1/15

Aurélien Delafond & Stephane Barthez

33  Zonder titel
Thomas Eggermont
Keramiek 

31 30

29

35

32

33 28

34
27

SINT-JANSKAPEL
Steenakker 30, WervikF

ZIJGEVEL VOORMALIGE 
TABAKSFABRIEK ARVIC
Speldenstraat 34, Wervik

G
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37  Dream Extensions
Sarah Eechaut
Print 

39  Waauwheid & Marks
Sarah Eechaut
Print

41  Colordesoli
Sarah Eechaut
Print 

38  Maria
Siel Verhanneman
Gedicht - geluidsfragment 

40  Ongedeerd
Siel Verhanneman
Gedicht - geluidsfragment 

42  Zus
Siel Verhanneman
Gedicht - geluidsfragment 

43  How Many
Grafiet, pastel & olieverf op papier

Red
Inkt & kleurpotlood op papier

Can we fix it?
Olieverf op linnen 

Aim/Less
 Inkt & balpen op papier

Travel Guide/I
Olieverf op linnen 

Adelheid De Witte

VELDKAPELLETJE  
O.L.V. VAN LOURDES
Oude Beselarestraat 236, Wervik

H

58

1

VELDKAPELLETJE O.L.V. VAN 
ALTIJDDURENDE BIJSTAND 
Kruispunt Fobbe- &  
Nachtegaalstraat, Kruiseke
(t.h.v. fietsknooppunt 58)

I

VELDKAPELLETJE O.L.V. 
Beselarestraat 174, 
Geluwe

J

Volg na knooppunt 74 nog kort even het  
fietsnetwerk richting knooppunt 23, tot aan  
het kruispunt van de Schoolstraat en  
Kloosterstraat. Hier sla je linksaf en volg je  
de Kloosterstraat tot aan het volgende kruispunt 
waar je rechtsaf slaat (Beselarestraat).  
Op de hoek van het kruispunt bevindt zich de 
voormalige jongensschool.

!

74

VOORMALIGE  
JONGENSSCHOOL 
Beselarestraat 33, Geluwe

K

43

44

45

46

47

49

52

53

54

55

5051

48

51 Send the fisherman
Collage op oude schoolkaart, linogravure, 
fotogravure, collage, Z.T foto, fine art

Manduca sexta
Opgezette vlinder in kistje

Tom van Ryckeghem

52 Stilte symfonie met zwaluwen
Acryl op papier

Wierookhouder voor stilte symfonie
Acryl op klei met plastic voorwerpen

Emily Lefebvre

46 Let me be love again
Miet Van Hee
Foto gekleefd op muur 

50 Adem
Ruth Boudry
Film 

44 Shuangxi
Charlot Winne
Collage / installatie
5 vlaggen en tafel 

47 Raven
Karen Oger
Epoxy en gevonden voorwerpen 

45 3 x (40 x 30 cm)
Fumage, spuitbus, acryl op doek

1 x sfeer
Diam. 50 cm, fumage en spuitbus op 
polyester

2 x (100 x 70 cm)
Fumage en spuitbus op doek

1 x (80 x 60 cm)
Fumage op doek

4 x (40 x 30 cm) 
Fumage en diverse techniek op papier 

1 x (60 x 50 cm)
Acryl en fumage op paneel 

3 antieke kaders

Christophe Denys

55  Zonder titel
Houtskool op karton in kader

Ready made sculpture
Klei en plastiek

Blauw ovaal
Hout en verf

Verbindingen I
Mousse

Verbindingen II
Hout en verf

Olivia de Hasque

Podium I
Hout

Podium II
Hout

Horizon v h licht
Plexi & hout

Henk Delabie

48 Lijster
Ruben Claeys
Animatiefilm 

49 Red Dirt
Ruth Boudry
Materiaaldruk, ets, gemengde techniek 

53 Zonder titel
Thomas Eggermont
Keramiek 

54 Dache
Karen Oger
Epoxy en found objects 

Volg na je het bezoek aan de expo in de 
schoolgebouwen links de Beselarestraat 
tot aan de Sint-Denijsplaats achter de 
Sint-Dionysiuskerk. Sla daar (naast Huis Poot) 
rechtsaf en rij door het Gemeentepark. Bij het ver-
laten van het park sla je linksaf (Kloosterstraat) en 
rij je tot aan het kruispunt met de Ieperstraat waar 
je rechtsaf slaat. Blijf deze straat 400 meter vol-
gen (tot aan garage Nova Motor) waar het linksaf 
gaat (Groenesprietstraat). Volg verder het 
parcours over het fietsnetwerk richting 
knooppunt 34.

!
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37 Dream Extensions
Sarah Eechaut
Print 

39 Waauwheid & Marks
Sarah Eechaut
Print

41 Colordesoli
Sarah Eechaut
Print 

38 Maria
Siel Verhanneman
Gedicht - geluidsfragment 

40 Ongedeerd
Siel Verhanneman
Gedicht - geluidsfragment 

42 Zus
Siel Verhanneman
Gedicht - geluidsfragment 

43 How Many
Grafiet, pastel & olieverf op papier

Red
Inkt & kleurpotlood op papier

Can we fix it?
Olieverf op linnen 

Aim/Less
 Inkt & balpen op papier

Travel Guide/I
Olieverf op linnen 

Adelheid De Witte

VELDKAPELLETJE
O.L.V. VAN LOURDES
Oude Beselarestraat 236, Wervik

H

58

1

VELDKAPELLETJE O.L.V. VAN
ALTIJDDURENDE BIJSTAND
Kruispunt Fobbe- & 
Nachtegaalstraat, Kruiseke
(t.h.v. fietsknooppunt 58)

I

VELDKAPELLETJE O.L.V.
Oude Beselarestraat 174, 
Geluwe

J

Volg na knooppunt 74 nog kort even het 
fietsnetwerk richting knooppunt 23, tot aan 
het kruispunt van de Schoolstraat en 
Kloosterstraat. Hier sla je linksaf en volg je 
de Kloosterstraat tot aan het volgende kruispunt 
waar je rechtsaf slaat (Beselarestraat). 
Op de hoek van het kruispunt bevindt zich de 
voormalige jongensschool.

!

74

VOORMALIGE
JONGENSSCHOOL
Beselarestraat 33, Geluwe

K

43

44

45

46

47

49

52

53

54

55

5051

48

51  Send the fisherman
Collage op oude schoolkaart, linogravure,  
fotogravure, collage, Z.T foto, fine art

Manduca sexta
Opgezette vlinder in kistje

Tom van Ryckeghem

52  Stilte symfonie met zwaluwen
Acryl op papier

Wierookhouder voor stilte symfonie
Acryl op klei met plastic voorwerpen

Emily Lefebvre

46  Let me be love again
Miet Van Hee
Foto gekleefd op muur 

50  Adem
Ruth Boudry
Film 

44  Shuangxi
Charlot Winne
Collage / installatie
5 vlaggen en tafel 

47  Raven
Karen Oger
Epoxy en gevonden voorwerpen 

45  3 x (40 x 30 cm)
Fumage, spuitbus, acryl op doek

1 x sfeer 
Diam. 50 cm, fumage en spuitbus op 
polyester

2 x (100 x 70 cm)
Fumage en spuitbus op doek  

1 x (80 x 60 cm)
Fumage op doek

4 x (40 x 30 cm) 
Fumage en diverse techniek op papier  

1 x (60 x 50 cm)
Acryl en fumage op paneel 

3 antieke kaders

Christophe Denys

55   Zonder titel
Houtskool op karton in kader

Ready made sculpture
Klei en plastiek

Blauw ovaal
Hout en verf

Verbindingen I
Mousse

Verbindingen II
Hout en verf

Olivia de Hasque

Podium I
Hout

Podium II
Hout

Horizon v h licht 
Plexi & hout

Henk Delabie

48  Lijster
Ruben Claeys
Animatiefilm 

49  Red Dirt
Ruth Boudry
Materiaaldruk, ets, gemengde techniek 

53  Zonder titel
Thomas Eggermont
Keramiek 

54  Dache
Karen Oger
Epoxy en found objects 

Volg na je het bezoek aan de expo in de  
schoolgebouwen links de Beselarestraat  
tot aan de Sint-Denijsplaats achter de  
Sint-Dionysiuskerk. Sla daar (naast Huis Poot) 
rechtsaf en rij door het Gemeentepark. Bij het ver-
laten van het park sla je linksaf (Kloosterstraat) en 
rij je tot aan het kruispunt met de Ieperstraat waar 
je rechtsaf slaat. Blijf deze straat 400 meter vol-
gen (tot aan garage Nova Motor) waar het linksaf 
gaat (Groenesprietstraat). Volg verder het  
parcours over het fietsnetwerk richting  
knooppunt 34.

!



57  The smokey life
Sammy Slabbinck
Papier, wheatpaste 

34

54
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GEVEL HANGAR  
LANGS LEIE 
Jaagpad vlakbij Leiekaai, Wervik

M

Adelheid De Witte 43

De abstracte landschappen van Adelheid De Witte zijn ontstaan 
uit een onderzoek naar de werking van licht, schaduw en kleur, 
maar ook uit een bijna zinnelijke drang om diep in het oppervlak 
van het materiaal te wroeten. In de loop der jaren breidden haar 
landschappen zich uit, tot ze uiteindelijk verdampten in wolkachtige 
structuren en lichtinvallen die vage herinneringen aan objecten 
projecteren. Laag over laag, nat in nat, worden donkere lagen 
afgewisseld met transparante lichtere lagen. Vibrerende lijnfiguren 
worden ertussen en eroverheen aangebracht, steeds in één 
beweging. De Witte’s techniek kenmerkt zich door een zekere  
vorm van intuïtie en is een zoektocht waarbij zij zich laat verrassen, 
niet alleen door de rauwheid van haar materialen, maar ook door  
een generieke leegte en de onvoorspelbare wirwar van bewegingen. 
Dit resulteert vaak in vervreemdende, vrij ondoorzichtige werken, 
geschilderd in magisch-realistische kleuren. Het zijn het soort 
van kale landschappen die je te zien krijgt als het aardoppervlak 
overschaduwd wordt door een totale zonsverduistering.  
En zo nu en dan lichten felle kleuren de donkere hemel op,  
als een bliksemflits. (© Roxane Baeyens)

www.adelheiddewitte.com

Aurélien Delafond & Stephane Barthez 01 02 03 04  
05 06 07 08 32

Het is een rare wereld. Of niet. Het hangt af van de infobronnen en de 
tijd die je eraan besteedt... De aarde is plat? Waarom niet? 5G-chips 
werden gevonden in de tweede dosis coronavaccin... Ik zeg het je! 
Ik las het op internet...Van het meest groteske nieuwsbericht tot het 
grootste planetaire drama, worden we bestookt met publicaties 
van twijfelachtige kwaliteit en waarheidsgetrouwheid. In deze 
maalstroom van becommentarieerde beelden, verspreid door 
opdringerige en nevelige algoritmen, proberen we ons hoofd helder 
te houden...We stellen voor om de dikke rook met een paar lichte 
stappen over te steken.

www.aureliendelafond.com
www.stephanebarthez.com

Benny Luyckx 27

L.O.S.T. refereert naar het Offerlam van Zurbarán, een sterk 
christelijk geïnspireerd werk. Het bouwt  ook verder op het thema 
E.D.E.N., waar Luyckx al langer op werkt: de mens versus de natuur, 
het droombeeld van een hiernamaals of paradijs, onze omgang met 
de natuur en onze plaats erin. Het werk van Luyckx is doorwerven 
door elementen als escapisme, evolutie, geloof, artificiële 
intelligentie, computergames, verwijzingen naar historische werken, 
de hedendaagse relevantie, racisme, …

www.bennyluyckx.be 

Charlot Winne 44

Charlot combineert klassieke rituelen en exotische culturen met een 
hedendaagse toets en creëert op die manier een (dis)harmonische 
werkelijkheid. Tactiele sensaties en hedendaagse mode prikkelen 
traditionele beelden, een draad baant zich een weg doorheen
oeroude beschavingen en kleurrijke gebruiken. De collages van 
Shuangxi zijn een bewerking van een Chinees gebruik (jaren 
‘1980-90) waarbij sigaretten een belangrijke rol speelden tijdens 
de huwelijksceremonie. Traditioneel stak de bruid een sigaret op 
voor iedere mannelijke gast op haar bruiloft. Het bruidspaar werd 
vervolgens uitgenodigd om aan verschillende rookspelletjes deel 
te nemen, tot grote geneugte van het publiek. Vaak werd het merk 
Shuangxi (dubbel geluk) gebruikt tijdens dit ritueel, één van de oudste 
en duurste Chinese sigarettenmerken. De vlaggen verwijzen naar de 
Vlaamse huwelijkstraditie, het maagdelijk wit staat in contrast met de 
peuken op de eretafel. De opgerookte sigaretten verwijzen naar alle 
mannelijke gasten. (© Sarah Vandersyppe)

www.charlotwinne.com 

56  Jozef
Sarah Eechaut
Grootformaat print 

HOEVE 
CARDOEN
Stokstraat 3, Geluwe

L

Na je bezoek aan de Sint-Janskapel ga je 
naar rechts en neem je de 1ste straat rechts 
(Gasstraat) tot aan de rotonde waar je linksaf 
slaat. Vervolg je weg over de parking langs de 
spoorweg tot aan de overweg. Links zie je de 
voormalige tabaksfabriek Arvic.

Zet je weg verder via de Speldenstraat. 
Steek de spoorweg over en blijf rechtdoor rijden 
(Geluwestraat). Aan grootwarenhuis Carrefour 
sla je linksaf en vervolg je het parcours over het 
fietsnetwerk richting knooppunt 58.

Sla na je bezoek aan de Grauwezusterkapel 
rechtsaf en rij tot aan het kruispunt met 
de Molenstraat. Ga hier naar links tot aan 
de Steenakker (marktplein) waar je rechtsaf 
slaat (opgelet: wegenwerken!). 
Een 100-tal meter verder aan je rechterzijde 
vind je de Sint-Janskapel.

!

!

!

27 L.O.S.T.
Benny Luyckx
Houtskool op papier 

23 Meliae
Kahn & Selesnick
Olieverf op hout 

28 Vliegende sigaar, vliegende tijger (1981)
Panamarenko
Zeefdruk en tekening - drieluik 

29 Untitled (Embroidered Ham) (1999)
Wim Delvoye
Fujiflex archival print op dibond 

34 Rooksalon Helsinki (2018)
Floris van Look
Acrylverf op doek 

24 Betinteld
Sarah Eechaut
Tafellaken - Artist print Ed. 50 

31 Smoke and mirrors 
(good dreams/ bad dreams)
Hans Defer
Multitrack installatie, video 

30 Contessa
Sarah Eechaut
Foto

26 Thanatos
Kahn & Selesnick
Olieverf op hout 

35 Grijs
Karen Oger
Biohars en gevonden voorwerpen 

36 Herinner(d)ingen
Louise Daneels
Muurschildering - acrylverf

25 Kites
Kahn & Selesnick
Foto op dibond 

32 Chichis
Hahnemühle rag Ultrasmooth 305 g,
Dibond, aluminium kader. 
Oplage 1/15

Michelin
Hahnemühle rag Ultrasmooth 305 g,
Dibond, aluminium kader. 
Oplage 1/15

Aurélien Delafond & Stephane Barthez

33 Zonder titel
Thomas Eggermont
Keramiek 

31 30
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35

32

33 28

34
27

SINT-JANSKAPEL
Steenakker 30, WervikF

ZIJGEVEL VOORMALIGE
TABAKSFABRIEK ARVIC
Speldenstraat 34, Wervik

G
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09  On est ici
 Sarah Eechaut
 Grootformaat print 

Volg knooppunt 58 tot aan het volgende pleintje 
dat je tegenkomt: het Sint-Maartensplein  
(met stadhuis, fontein en terrasjes). 
Sla hier rechtsaf (Speiestraat) en neem 
de 1ste straat links (Grauwezusterstraat). 
Iets verder aan je rechterkant vind je  
de gelijknamige kapel.

!

10  All sides of the moon
 Ruben Claeys
 Print

18  Kites
 Kahn & Selesnick
 Foto op dibond 

13  Zonder titel
 Kevin Vanwonterghem
 Houtskool op Hahnemuhle papier 

20  Hercules
 Kahn & Selesnick
 Olieverf op hout 

21  Lupe
 Kahn & Selesnick
 Acrylverf en waterverf op satijnen kite 

22  Pomona
 Kahn & Selesnick
 Olieverf op hout 

11  Beyond Time (2018)
 Julie van der Vaart
 Experimentele zilver gelatin prints 

14  All sides of the moon
 Ruben Claeys
 Animatiefilm 

16  Sunset
 Jürgen Dorme
 Acrylverf op canvas 

12  Psychonomics (2014)
 Sofie Muller
 Rook / bloed / potlood 

19  Wandelwave
 Geert Pattyn
 Geweven wilgentenen 

15  Zonder titel
 Cindy Morlion
 Fotografie op hout 

17  Consus / Thalasa / Sirona /  
 Hypnos and Thanatos
 Kahn & Selesnick
 Acrylverf en waterverf op satijnen kite 

KAPEL EN TUIN 
GRAUWE ZUSTERSKLOOSTER
Grauwe Zusterstraat, Wervik
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Christophe Denys 45

Dit werk toont wat niet aangeraakt kan worden, iets wat niet echt 
‘herinnerbaar’ is: een gestolde beweging van rook. Door middel 
van de fumage techniek wordt het residu (roet) een vaste, gestolde 
materie. Je ziet de beweging van de vlam over en op het doek 
woekeren.

www.christophedenys.be

Cindy Morlion 15

Cindy Morlion heeft een passie voor fotografische beelden die vaak 
ontstaan tijdens lange wandelingen in de natuur. In haar beeldtaal 
zoekt ze naar een spanning tussen verbeelding, herinnering en 
werkelijkheid. Zonder de intentie te hebben om een gestructureerd 
verhaal te brengen, zijn de fotografische beelden eerder een vertaling 
van intuïtieve gewaarwordingen waarin de elementen water, lucht, 
vuur en aarde een terugkerende rol spelen. Op het moment van 
fotograferen of in de selectie nadien, is de connectie met een diepere 
emoties van belang. Het gaat voor de kunstenares als het ware over 
de ervaring van het onbewuste die zichtbaar wordt in een soort 
oernatuur. De suggestieve beelden kunnen een bepaald gevoel van 
bevreemding, eenzaamheid of saudade oproepen.

www.cindymorlion.be

Emily Lefebvre 52

Emily Lefebvre (Brussel) studeerde af met een Master in de 
Audiovisuele Kunsten aan het KASK te Gent (2016). Tijdens haar 
opleiding raakte ze geïntrigeerd door de verhouding tussen beeld en 
klank. Haar recente werken bestaan uit landschapsschilderijen die ze 
benadert vanuit dezelfde interesse. Wanneer ze schildert onderzoekt 
ze de kleuren en klanken van een landschap via haar synesthesie. 
Via haar kleur-klank synesthesie roept een kleur een bepaalde klank 
bij haar op. Je kan haar landschapsschilderijen interpreteren als een 
muzikaal landschap of ‘landschap-partituur’. Voor de tentoonstelling 
‘ROOK’ selecteerde Emily één van deze recente schilderijen met een 
bijhorende maquette: Stiltesymfonie met zwaluwen.

www.emily-lefebvre.tumblr.com

Floris Van Look 34

In dit vroege werk uit het oeuvre van Floris Van Look (2018), dat 
ietwat onstuimig en onbeholpen aandoet, zien we toch al een aantal 
typerende elementen verschijnen die in zijn recentere schilderijen 
nadrukkelijker aan bod komen. Zo is er de schematische weergave 
van mens en omgeving, waarbij we een soort mentale impressie van 
een situatie zien waarin bepaalde zaken worden verwaarloosd en 
andere net worden uitvergroot. Ook het gebruik van ‘personages’ 
(geen mensen meer) doet hier al zijn opmars. Ze worden getypeerd 
door hun veel te kleine lijfjes en kolossale koppen, zoals ook te zien is 
bij folk art of cartoons. 
Qua verfgebruik loopt het hier ook reeds ‘gesmeerd’. Vooral de 
gezichten en de rookpluim die de ruimte vult hebben eraan 
moeten geloven. De kunstenaar lijkt op zoek naar een soort van 
expressionistische beeldtaal waarin het materiële overdreven wordt. 
Een steeds terugkerend motief in het oeuvre van Van Look zijn figuren 
die claustrofobisch opgesloten lijken te zitten op plekken waar ze 
zich toch uit vrije wil in geplaatst hebben. De kunstenaar lijkt op zoek 
te zijn naar ‘de menselijke fout’ en deze steeds uit te vergroten, zowel 
thematisch als vormelijk. Tegelijkertijd wordt een zekere graad van 
herkenbaarheid opgezocht, door het gebruik van clichés en een 
makkelijk leesbare compositie.

www.instagram.com/rooksalon

Geert Pattyn 19

Wandelwave 

Wandelend vertoeven
Tussen gevlochten natuur
Om het landschap
Opnieuw
En telkens anders
Te ontdekken

Land-Art is een kunstvorm die ontstaat door te ontwerpen met en in 
de natuur, de natuur te vormen / vervormen en daardoor een andere 
betekenis te geven aan het landschap. Geert Pattyn is een meester 
in deze kunst en hij zorgt er op die manier voor dat we op een andere 
manier naar het ons omringende landschap kijken. De wereld mooier 
maken en sfeer creëren met bloemen en planten, dat is al meer dan 
30 jaar het professionele vak van Geert. In het ruime en lichtrijke 
atelier op de boerderij in Geluwe waar hij opgroeide, vindt Geert 
ruimte en inspiratie om dagelijks grote en kleine opdrachten voor te 
bereiden en uit te voeren.

www.geertpattyn.be 

Hans Defer 31

De video Smoke and mirrors maakt deel uit van  
Good dreams | bad dreams: een multitrack installatie met korte 
samples en loops die simultaan en op verschillende snelheden 
geprojecteerd worden. Elke sample is een Möbius lus zonder 
begin en zonder einde. Het werk van Defer is geïnspireerd door film 
noir: verleiding, fatale ontmoetingen, geheugenverlies, gespleten 
identiteit en een verlangen naar het onafwendbare. De verschillende 
fragmenten verhouden zich tot elkaar als parallelle universums 
die slechts in details van elkaar verschillen. Steeds terugkerende 
elementen, zoals tankstations en voorbijrazende snelwegen,  
zijn symbolen van transformatie en transgressie in een gesloten,  
zich steeds herhalend universum.

www.hansdefer.com

Julie van der Vaart 11

Landschappen en lichamen, dat zijn de twee onderwerpen  
die steeds terugkeren in het werk van Julie van der Vaart.  
Haar fotoarchief bevat talloze monochrome series van naakten  
en romantische vergezichten, waaruit ze steeds weer nieuwe series 
kan samenstellen. Of een foto nu gisteren of twee jaar geleden is 
gemaakt is niet van belang. Die tijdelijke dimensie speelt sinds kort 
een grotere rol in haar werk. Geïnspireerd door theorieën over 
niet-lineaire tijd, astrofysica en kwantummechanica, begon ze te 
experimenteren in de donkere kamer. Voor de serie Beyond Time 
bewerkte ze haar foto’s handmatig met chemicaliën om lichamen 
te produceren die lijken op te lossen in de kosmos. Tegelijkertijd 
verschijnen en verdwijnen ze. Een foto is prozaïsch een vastlegging 
van het verleden, maar nu blijft hij eeuwig zweven in de imaginaire tijd.
(© Merel Bem)

www.julievandervaart.com

Jürgen Dorme 16

Jürgen Dorme verzamelt, analyseert en vertaalt visuele en/
of emotionele impressies uit zijn directe omgeving. Belangrijke 
omgevingsparameters zoals compositie, verhouding, kleur en 
materie helpen hem bij het vastleggen van deze impressies. 
Methodes die worden gebruikt om dergelijke parameters te meten, 
kunnen even divers zijn als het onderzoek en de effectieve uitwerking 
zelf. Het doel van dit proces is het bekomen van een sterk gestileerde 
weergave van de oorspronkelijke sample.

www.instagram.com/jurgen_dorme



04  Chapeau
 Aurélien Delafond & Stephane Barthez
 Print op dibond 

05  Carnaval
 Aurélien Delafond & Stephane Barthez
 Print op dibond 

06  Fumerolle
 Aurélien Delafond & Stephane Barthez
 Print op dibond 

07  Seau
 Aurélien Delafond & Stephane Barthez
 Print op dibond 

08  Singe/singé
 Aurélien Delafond & Stephane Barthez
 Print op dibond 

NATIONAAL TABAKSMUSEUM 
Koestraat 63, WervikA

TUIN GEMEENTEHUIS  
Rue Gabriel Péri 53,  
Wervicq-Sud (F)

C

Verlaat het eiland via de rode brug aan  
de jachthaven en volg knooppunt 61.  
Je rijdt nu Wervicq-Sud (F) binnen.  
Op het kerkplein (Place du Général de Gaulle)  
blijf je de Rue de l’Abbé Bonpain rechtdoor volgen 
tot aan de Rue de l’Industrie waar je rechtsaf slaat. 
Rij vervolgens rechtdoor via Place de l’Europe 
tot aan de verkeerslichten. Hier sla je linksaf (Rue 
Gabriel Péri/D2945). Iets verder aan je linkerkant 
kom je aan het gemeentehuis van Wervicq-Sud 
(Rue Gabriel Péri 53).

Bij het verlaten van de tuin van het gemeentehuis 
ga je naar rechts en sla je bij de eerste straat  
(Avenue des Sports) opnieuw rechtsaf.  
Blijf rechtdoor rijden. Aan de voet van de  
grensbrug bereik je knooppunt 61 waar je het 
parcours over het fietsknooppuntennetwerk  
kan verderzetten.

START

01  Mamie
 Aurélien Delafond & Stephane Barthez
 Print op dibond 

02  Groupe
 Aurélien Delafond & Stephane Barthez
 Print op dibond 

03  Canasson
 Aurélien Delafond & Stephane Barthez
 Print op dibond 

RECREATIE-EILAND  
DE BALOKKEN 
Wervik

B

 Info over de kunstwerken die te zien zijn  
 in het Tabaksmuseum vind je in de  
 bezoekersgids BEROOKT. Te verkrijgen  
 aan de balie van het museum.

Volg na je bezoek aan het Tabaksmuseum  
knooppunt 12. Rij bij het verlaten van de  
museumtuin de rode brug over en maak een  
180° bocht naar rechts tot je op het jaagpad komt. 
Sla linksaf en volg de contouren van het  
recreatie-eiland De Balokken.
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Kahn & Selesnick 17 18 20 21  

  22 23 25 26

In de voormalige gewijde ruimte van de Grauwezusterskapel  
worden vliegers tentoongesteld die klaarblijkelijk werden gemaakt 
door een geheim genootschap dat sinds de Romeinse tijd in Finistère 
(Bretagne – F) actief was, samen met foto’s die onlangs werden 
ontdekt en die getuigen van hun rituele vluchten. Beschilderd op 
satijn, en de lucht ingestuurd met bloemen en wierook, werden  
ze jaarlijks opgedragen aan de kleinere goden van Rome en Gallië, 
wiens gunsten wellicht welkom waren in tijden van chaos en 
angst. De grootste vlieger toont de tweelinggoden van dromen en 
dood, Hypnos en Thanatos, die over nachtlandschappen zweven. 
Thanatos ademt een giftige vergulde rookwolk uit. De kunstenaars 
documenteren de vele jaren van geheime geschilderde vliegeroffers, 
maar vertellen ons niet of de gebeden effectief waren in het overhalen 
van de goden om te handelen…

www.kahnselesnick.biz 

Karen Oger 35 47 54

Speels, theatraal en het sérieux ondermijnend: het oeuvre van  
Karen Oger kent vele facetten. In haar installaties, foto’s, video’s  
en performances fileert ze de geschiedenis die zich steeds herhaalt. 
Ze verhult/onthult er kleinmenselijke karaktertrekken en zonden.  
Ze houdt het publiek een spiegel van een mogelijke maatschappij 
voor, zonder een politieke of moraliserende positie in te nemen.
Oger ziet beeldpotentie in het kleine, alledaagse. “Het voor de hand 
liggende is moeilijker dan het gezochte”, zegt de kunstenaar.  
Ze vertrekt vaak van found footage, dat ze systematisch fotografeert 
en opraapt tijdens haar vele wandelingen. De tijd en de blootstelling 
aan het weer en de omgeving geven het zwerfvuil een patine.  
Het is een tactiele materie die de kunstenaar sporadisch assembleert 
tot installaties, en die ze accumuleert tot een schier eindeloos 
groeiende afvalberg. (© Sofie Crabbé)

www.karenoger.be

Kevin Vanwonterghem 13

De houtskooltekeningen van Kevin Vanwonterghem tonen vaak 
desolate, geconstrueerde settings waarin natuurlijke elementen op 
een onnatuurlijke wijze zijn samengebracht. Landschapselementen 
vormen de bouwstenen voor een soms surrealistische wereld 
waarin de wetten van de fysica ondergeschikt gemaakt zijn aan het 
imaginaire speelveld. Inspiratie vindt hij in de ongenaakbare houding 
van de mens tot de natuur, en de ogenschijnlijke maakbaarheid 
van die natuur. Kijkervaring, sfeer en contrasten vormen belangrijk 
aspecten in zijn werk. De beelden kunnen emotioneel geladen 
aanvoelen, maar tegelijk ook kunstmatig en koel. Objectivering en 
romantisering raken elkaar.

www.kevinvanwonterghem.be 

Louise Daneels 36

Louise Daneels creëert sculpturale landschappen met een 
verzameling van gedraaide vazen, geboetseerde sculpturen en 
glas geblazen vormen. Elke vaas wordt een personage waarmee ze 
verschillende installaties maakt. Ze vormen samen een familieportret 
dat ze zelf ‘DANNY’ noemt. Voor het kunstparcours ‘ROOK’ ruilt ze 
haar klei in voor het penseel en de muur. Ze ziet het als een unieke 
kans om voor het eerst een werk te maken op grotere schaal. 
Ze brengt een visuele ode aan de stad Wervik, waar ze zelf is 
opgegroeid, en illustreert haar herinner(d)ingen.

www.louisedaneels.tumblr.com

Miet Van Hee 46

De eenvoud van een gebed, een wens, een verlangen. Laat me weer 
liefde zijn na deze storm. Van Hee toont een voorzichtig openen, de 
bereidheid tot overgave. Twijfel ook, want liefde is niet zeemzoet. 
Liefde is ruw en dient zich aan in een heelheid en kracht waar we 
geen weg mee weten. Liefde zijn is niet iets wat je half doet, het is een 
commitment om Alles te zijn.

www.mietvanhee.be

Olivia de Hasque & Henk Delabie 55

Hoe kan je iets dat quasi immaterieel is vasthouden?  
Hoe kan je het vluchtige, efemere grijpen?  
Dit waren de eerste bedenkingen van Olivia de Hasque en Henk 
Delabie bij het thema ‘ROOK’.  
In een voormalig klaslokaal maakten ze een installatie bestaande  
uit heterogene elementen. Het klaslokaal als een miniwereld,  
als een labo van het ongrijpbare. Allerlei sporen van het 
decennialange gebruik dienden als vertrekpunt. Zowel zichtbare 
structuren als bijna onzichtbare lijnen groeiden daaruit voort.  
Alle sporen worden zo een deel van het geheel. Ten opzichte van het 
klaspodium werden podiumsculpturen in de ruimte geplaatst.  
Deze dragen echter de onmogelijkheid in zich om daadwerkelijk 
als podium gebruikt te worden. Door de omkering en het verzinken 
vervalt de functionaliteit en wordt het eigenlijke gebruik teniet 
gedaan. Dit weerhoudt ons ervan om ons op het podium te  
(ver)heffen. Niettemin kunnen we de gedachten vrij laten opklimmen…

www.henkdelabie.be 

Panamarenko 28

Vliegende sigaar, vliegende tijger (1981) bestaat uit drie 
supergeleidende magneetspoelen die met de polen afstotend tegen 
elkaar staan. Het geheel is minstens een kilometer lang, met een 
diameter van 170 meter: drie keer groter dan de grootste zeppelin. 
Rond de middelste spoel ontstaat een magnetische bel met een 
straal van 25 km. Als het geheel niet omkiept, wordt deze onzichtbare 
ballon afgestoten van het aardoppervlak. De sigaar wordt bestuurd 
door middel van de buitenste benen, die een tegenovergestelde 
kracht kunnen uitoefenen ten opzichte van het magnetische
veld dat als surfgolf wordt gebruikt. De sigaar verbruikt geen energie. 
(© Hans Theys)

www.panamarenko.be

Ruben Claeys 10 14 48

Ruben Claeys, multidisciplinair kunstenaar en leerkracht DKO 
Animatiefilm, is afkomstig uit Wervik en woont in Kortrijk. Hij heeft 
een haast kinderlijke adoratie voor de natuur en is gefascineerd door 
dualiteiten en tegenstrijdigheden. 

Lijster is een geanimeerd stilleven van een pas overleden zangvogel. 
Ruben zag een kans om zijn ziel, elegantie en dualiteit leven/dood 
te verbeelden. Een momentum om gewoon even alleen te zijn met 
het beeld en je eigen verhaal te vergeten. Rook is onlosmakelijk 
gelinkt aan leven/dood. De meeste overlijdens bij brand vallen door 
rookgassen, jaarlijks sterven miljoenen mensen door tabaksrook.

All Sides of the Moon
Pas in 1959 fotografeerde men voor het eerst de achterkant van de 
maan. Daarvoor zag de mens slechts één kant van hun mytische 
maan. De magie van iets onbereikbaar, een rookgordijn, ‘The Dark 
Side of the Moon’ en het doorprikken ervan door technologische 
vooruitgang leidden tot dit werk.

www.rubenclaeys.wixsite.com
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Ruth Boudry 49 50

Voor het project ‘ROOK’ haalde Ruth inspiratie bij indrukken  
die ze opdeed tijdens een reis door Oeganda. Ze werd er geraakt 
door de vele veldoventjes op het platteland, waarmee de bevolking 
hun eigen bakstenen vervaardigt uit de typische rode aarde. 
Ingenieus gestapelde bakstenen aaneen geplamuurd met leem 
vormen ovens die als kleine rokende tempels het landschap een 
mystiek karakter geven. De rode aarde wordt gemengd met water en 
in een mal geduwd. Het bakproces neemt dagen in beslag en is deels 
een sociaal gebeuren, een oeroude ambacht die noodgedwongen in 
stand gehouden wordt. Een ode aan de baksteen en zijn vorm.

www.instagram.com/boudryruth

Sammy Slabbinck 57

Sammy Slabbinck knipt en plakt oude beelden tot surrealistische 
collages vol wrange humor, esthetiek en sluwe observaties.  
Hij noemt zich met tongue in cheek een ‘re-animator’.  
Hij redt beelden uit vaak lang ter ziele gegane vrouwenbladen,  
auto- of popmagazines en bezorgt ze een nieuw leven.  
Hij heeft een voorkeur voor de onschuld en het optimisme in  
de beelden van de jaren vijftig tot zeventig.  
De uitwassen van onze consumentenmaatschappij zijn - niet 
verrassend - een geliefkoosd thema, maar ook de relaties tussen 
mannen en vrouwen blijven hem intrigeren.

www.sammyslabbinck.com 

Sarah Eechaut & Siel Verhanneman 09 24 30 37

  38 39 40 41 42 56

Met hun melancholische installaties, gepresenteerd in drie 
veldkapelletjes - stilteplekjes in het landschap, slaan dichter  
Siel Verhanneman (Kortrijk) en fotografe Sarah Eechaut (Gent)  
de handen voor het eerst in elkaar. Voor ‘ROOK’ schreef 
Verhanneman drie nagelnieuwe gedichten die een rechtstreeks 
antwoord zijn op de subtiele beelden die Eechaut presenteert. 
Wat rest er eens de rook is opgetrokken? Als geen ander weten de 
kunstenaars de fragiliteit van het leven te vatten met hun scherpe 
observaties. 

Een verdord blad, door de moederplant gedragen tot het allerlaatste 
moment, de gaten in het tot op de naad versleten Marcelleke, dat van 
man tot man wordt doorgedragen, de striemen voor het leven die het 
leven in de buik verraden, de afdrukken van wat aan je voorafging, 
geborgenheid, koestering, gouden rivieren van elkaar vinden en 
durven loslaten. Liefde die, los van platgetreden paden, mag stromen 
en kronkelen, leugens in fotoalbums en handen gevuld met open 
vragen. De kunstenaars werpen het einde op als een ronkende motor 
voor het leven en zoeken als atypische archeologen nauwgezet naar 
sporen van al wat en wie langzaam verdween.

 www.saraheechaut.com
 www.sielverhanneman.com

Sofie Muller 12

De rook- en bloedtekeningen van Sofie Muller komen voort uit een 
meesterschap in techniek, waarvan de details geheim blijven.  
Het is door experiment en ervaring dat Muller enorme kennis heeft 
van de materie en de chemische reacties. De basis voor deze 
tekeningen ligt in de rooksculpturen Oscar en Clarysse waar de delen 
in hout van de gepatineerde brons-hout-sculpturen zijn weggebrand 
en daardoor sporen achterlaten in de tentoonstellingsruimte. In het 
oeuvre van Muller zijn tekening en sculptuur zeer nauw aan elkaar 
verwant. De allereerste tekeningen met bloed dateren uit 2009,  
dit waren de Bloedrozen.

De twee tekeningen die in de expo te zien zijn, en uit bloed, rook 
en potlood zijn opgebouwd, maken deel uit van de latere reeks 
Psychonomics, een serie magnetische sculpturen waarvan het 
oppervlak met kaarsvet en bunsenbrander behandeld werd. 
Belangrijk hier is hoe de patina van rook een tweede huid vormt,  
en verminking en pijn suggereert. De interactie tussen rook en bloed 
symboliseert de essentie van het leven en de grens met de dood. 
Muller onderzoekt het diepmenselijke, de donkere mystieke kanten 
ervan. Medische objecten, o.a. de medische schaar in deze tekening, 
komen regelmatig terug in het werk van Muller als zuivere symboliek 
voor de manipulatie op de mens van buitenaf, het doorknippen van 
connecties. (© Stacy Suy)

www.sofiemuller.be

Thomas Eggermont 33 53

De avonturen van Thomas Eggermont begonnen in 1981 en zijn nog 
steeds aan de gang. ‘Ontmoetingen’ met verschillende materialen 
monden uit in adembenemende realisaties waar kosten nog moeite 
worden gespaard om het publiek te laten meegenieten van zijn 
bekommernissen. Het verhaal met de Kleigraven in Zonnebeke.  
De afleveringen in Diksmuide met de limonadevijver,  
het boterhamnestje en het leemsteentje. Alsook de episode met de 
kapel in Meulebeke, om nog maar te zwijgen over de escapades met 
stampleem in Berlare. En tal van andere leutige knutselarijen. Hopelijk 
wint hij het gevecht met de tijd deze keer opnieuw of misschien gaat 
alles in rook op? We zullen zien…

www.thomaseggermont.be

Tom van Ryckeghem 51

Vanuit een grenzeloze expeditie doorheen dit leven brengt  
Tom van Ryckeghem herinneringen in kaart. Als cartograaf legt hij 
verhalen bloot. Wandelingen worden tactiele fotogravures.  
Ze zijn de rustpunten in dit doolhof (Send the fisherman). Ze vormen 
een grenslijn met het water, met de zee. Er verdwaalt verleden en 
folklore in de roodbruine paden. Le fou kijkt toe vanop een bergtop 
in de Mercantour (F). Op de achterkant van een oude schoolkaart 
knipte en plakte hij personages in zijn tactiele wereld. Songteksten 
die hem ooit raakten bezingen het geheel. De foto nam hij op die reis, 
bij de grenslijn met het water. Het stenen huisje verscheen plots,  
en net op tijd. De wind waaide hard en de deur stond op een kier.  
Het omarmde hem in haar warme cocon. Op de tafel las hij:  
“La cabane est libre pour rester la nuit. Merci d’appeler le 
0672980182”. Ne demande pas ton chemin à quelqu’un qui le connaît,  
tu risquerais de ne pas te perdre.

www.tomvanryckeghem.com

Wim Delvoye 29

Met de print van Embroidered Ham gaan we terug tot 1995.  
Het titelloze kunstwerk bestond uit een gedroogde hamschijfje 
waarop ontwerpen van Wim Delvoye, Werviks beroemdste 
hedendaags kunstenaar, werden geborduurd. Na het borduren werd 
het werk gefotografeerd. Daarna werden deze gedroogde rauwe 
hamschijfjes verpakt in slagerspapier en tien jaar lang bewaard in de 
diepvries van de kunstenaar thuis, voordat ze onder meer in 2005 
werden tentoongesteld op de tentoonstelling Mé-TISSAGES in Gent. 
Wim had niet de bedoeling om het kunstwerk na de tentoonstellingen 
te bewaren. 
Er is de voor de hand liggende kritiek op herkenbare beelden  
en figuren, maar door ze op plakjes vlees te borduren en die in  
een artistieke context te plaatsen, weerspiegelden zijn beelden de 
ambivalentie van de hedendaagse cultuur en riepen ze associaties 
op tussen ambachtelijke praktijken en volkstradities wat ook het geval 
was voor deze geborduurde hammen. 

www.wimdelvoye.be
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CARTOONWANDELING
WERVIK

GEROOKT
07.10 > 06.11.2022

initiatieven in het kader van het project 
‘Als de Rook om je Hoofd is Verdwenen’

BEROOKT
KUNST@TABAKSMUSEUM 
WERVIK

02.04 > 06.11.2022

Benny Luyckx    
Adelheid De Witte    
Christophe Denys    
Ruth Boudry    
Cindy Morlion
Sammy Slabbinck    
Hans Defer    
Charlot Winne    
Ruben Claeys    
Karen Oger
Henk Delabie    
Jos De Gruyter  
 & Harald Thys    
Kevin Vanwonterghem
Floris Van Look    
Geert Pattyn    
Tom van Ryckeghem    
Flexboj & L.A.    
Jan Vanriet  
Carole Vanderlinden    
Jürgen Dorme    
Rinus Van de Velde    
Roger Ballen    
Leo Copers
Vyacheslav Akhunov    
Luc Tuymans

Stef    
Norbert    
Griet    
Canary Pete    
Klier    
Luc Vernimmaen    
Lectrr    
Arnulf    
Kazanevsky    
Brasser    
Pol Leurs    
Osekoer    
Vranckx    
André Nollet

ROOK
KUNSTPARCOURS 
WERVIK - GELUWE

02.07 > 18.09.2022

Gecureerd door  
Charlot Winne en 
Tom van Ryckeghem

BEZOEKERSGIDS

vr: 10 - 12 u / 14 - 18 u  •  za, zo & feestdagen: 14 - 18 u




