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Voorwoord

Voor de Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w. is 2012 een feestelijk jaar. Zijn Artistiek Tijdschrift Ambrozijn, dat driemaandelijks
verschijnt, bestaat immers 30 jaar. Dit moet uiteraard gevierd worden. De thematentoonstelling 30 in samenwerking met
CultuurCentrum Ieper in het CC Het Perron is een van de artistieke pijlers waar deze viering op rust.
De curator voor deze tentoonstelling is Bernard Sercu, beeldend kunstenaar, docent in dé Academie (Ieper) en vooral ook
redactieleider beeldende kunst voor het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn. Als thema voor de tentoonstelling koos hij, in dit
specifieke geval, het voor de hand liggende getal 30. Hij ging daarbij niet op zoek naar werken die in de voorbije inspirerende
jaren aan bod zijn gekomen in het tijdschrift. Zijn betrachting was immers niet een nostalgische terugblik naar een mooi
verleden, maar een uitdagende aansporing voor de creatie van nieuw werk. Bernard Sercu kadert het getal 30 in een lange
traditie in beeldende kunst, muziek en literatuur, waarin cijfers als symbolen bijzondere eigenschappen en betekenissen
hebben of worden toegedicht. De curator daagde de kunstenaars in eenzelfde beweging uit om naast het inhoudelijke het getal
30 ook vormelijk te benaderen: de 3 als opengebroken cirkel en de 0 als volmaakte, oneindige cirkel. De beeldende kunstenaars
– allen abonnees of medewerkers van het tijdschrift – werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit tentoonstellingsproject.
Zestien van hen gingen uiteindelijk de uitdaging aan en maakten werk geïnspireerd op het gegeven 30. Geschikt in alfabetische
volgorde zijn het: Ingrid Bruneel, Marie-Thérèse De Clercq, Patrick Deldaele, Nancy Demeester, Oswald Fieuw, Els Houwen,
Annick Jolyt, Wim Mouton, Marcel Rademakers, Ute Resch, Bernard Sercu, Anja Vanderper, Fernand Vanderplancke, Robie
Van Outryve, Wilma Vissers en Lili Willemsen.
Uitzondering op deze regel is Roger Raveel. Hij is momenteel 3 keer 30 jaar. Los van het motief koos hij een werk voor
deze tentoonstelling. Roger Raveel geldt ongetwijfeld als een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van na de Tweede
Wereldoorlog. De inspiratiebron voor zijn oeuvre is veelal zijn onmiddellijke omgeving, die hij vertaalt naar universele
motieven. Het samengaan van woord en beeld is niet vreemd aan zijn werk, de samenwerking met verschillende schrijvers (zie
o.m. Roland Jooris en Hugo Claus) is bekend.
Dit brengt ons meteen bij het tweede luik van het tentoonstellingsproject. Ambrozijn is een artistiek tijdschrift, waar, naast
beeldende kunst, literatuur, muziek en film aan bod komen. In de tentoonstelling mocht het in die zin niet bij het beeldende
blijven. Bij de kunstwerken werden dichters gevraagd om bij wat hen aansprak een gedicht te schrijven of passende verzen
te kiezen uit hun oeuvre. Er werd voor gewaakt dat het ene geen illustratie werd van het andere. Beeldende kunst geen
illustratie van het gedicht, het gedicht geen illustratie van het beeldende werk, maar twee, evenwaardige media waarlangs
kunstenaars hun diepste emoties en gedachten kunnen uitdrukken. Door de werken toch telkens te koppelen aan een gedicht
wil Ambrozijn de kijker als derde partij prikkelen, hem uitnodigen om deel te nemen aan het gesprek en hem helpen nieuwe
dimensies ervan te ontdekken. De deelnemende dichters zijn, opnieuw aan een alfabetische reidans toevertrouwd: Jacob
Baert, Marc Bungeneers, Dirk Clement , Patrick Deldaele, Thierry Deleu, Gerda De Preter, Ludovik Dornez, Ludo Geloen, Els
Janssoone, Sylvie Marie, Mark Meekers, Ute Resch, Erna Schelstraete, Marianne Vanden Berghe, Robie Van Outryve en Ilse
Vanraepenbusch.
Het is in dit verband voor de bezoeker van de tentoonstelling ook belangrijk te weten dat de combinatie beeldend werk –
gedicht niet door de curator zelf is gelegd, maar is ontstaan door ontmoeting tussen dichter en kunstenaar/kunstwerk. Naast
een aantal gevestigde namen, deed Ambrozijn ook een beroep op de studenten Literaire Creatie van de Stedelijke Academie
voor Muziek en Woord Ieper. Een aantal kunstenaars koos ervoor zelf een gedicht te schrijven, in deze gevallen is symbiose
tussen beeld en woord compleet, hoewel ook hier geldt dat gedicht en beeld ook los van elkaar een zelfstandig leven mogen
leiden.
Een derde luik van het tentoonstellingsproject bestaat uit een compilatiefilm van de hand van Jo Vandamme. Hij bezocht
de deelnemende kunstenaars thuis en vroeg hun wat Ambrozijn voor hen betekende. De film gaat in première op de
tentoonstelling. Met muziek van Bach en een creatie die verwijst naar het al vernoemde doek van Roger Raveel, wordt de
vernissage opgeluisterd door Dirk Blockeel (klavecimbel) en Roel Vansevenant (zang). Zo wordt ook het tentoonstellingsproject
30 zelf een multidisciplinaire vertaling van waar Ambrozijn al 30 jaar lang voor staat!
Els Verlinde, cultuurfunctionaris Ieper

Colofon
Deze catalogus is een uitgave van het CultuurCentrum Ieper – vzw ACCI, Fochlaan 1, 8900 Ieper, in samenwerking met de
Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w., Sint-Jacobsstraat 75, 8900 Ieper. Naar aanleiding van de Ambrozijnthematentoonstelling 30
verschijnt hij in een oplage van 400 exemplaren.
De tentoonstelling bevat werk van de beeldende kunstenaars:
Ingrid Bruneel, Marie-Thérèse De Clercq, Patrick Deldaele, Nancy Demeester, Oswald Fieuw, Els Houwen, Annick Jolyt,
Wim Mouton, Marcel Rademakers, Roger Raveel, Ute Resch, Bernard Sercu, Anja Vanderper, Fernand Vanderplancke,
Robie Van Outryve, Wilma Vissers en Lili Willemsen.
Er is poëzie voorzien van:
Jacob Baert, Marc Bungeneers, Dirk Clement, Patrick Deldaele, Thierry Deleu, Gerda De Preter, Ludovik Dornez, Ludo Geloen,
Els Janssoone, Sylvie Marie, Mark Meekers, Ute Resch, Erna Schelstraete, Marianne Vanden Berghe, Robie Van Outryve en
Ilse Vanraepenbusch.
Tijdens de tentoonstelling is de film Ambrozijn 30 van Jo Vandamme en zijn assistent Hugo Degraer doorlopend te zien.
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Met bijzondere dank aan:
Annie Barbier, Dirk Blockeel, Katrien Delbaere, Tom Deloose, Wilfried Scheldeman, Hugo Van Malder, Roel Vansevenant,
personeel en bestuur van het CultuurCentrum Ieper en vzw ACCI, technische dienst Ieper, Stadsbestuur Ieper.
Deze gratis te bezoeken tentoonstelling is een organisatie van het CultuurCentrum Ieper in samenwerking met de Kulturele
Kring Ambrozijn, v.z.w.
30 loopt van 20 april tot en met 18 mei 2012 in het CC Het Perron van maandag t.e.m. vrijdag van 9.30 tot 18 uur en op
zaterdag van 13.30 tot 18 uur.
Het copyright berust bij de auteurs, dichters, fotografen en kunstenaars.

30 jaar Artistiek Tijdschrift Ambrozijn

Eigenlijk begon het allemaal in Gent. We schrijven 1977. Linda Devos, Dominique Jouret, Erwin Sissau en ikzelf staken op deze
of gene studentenkamer de koppen bij elkaar en deelden onze passie voor kunst. Vanzelfsprekend proefden we enthousiast van
beeldende kunst, dans, film, muziek, poëzie en toneel.
In Amarant, de kunstperiodiek van de Normaalschool, plaatste ik mijn bijdragen, maar vriend Erwin kon daar als
buitenstaander zijn verhaal niet kwijt. Voor mij toen een teken aan de wand om voor hem in de bres te springen. Op die
manier gaf ik ook al dat andere jonge talent een kans.
Een droom van een algemeen cultureel en artistiek tijdschrift voor de Westhoek - want wij wilden meteen veel verder gaan dan
de publicatie van een puur literaire periodiek - werd leven ingeblazen.
Via Ambrosius, held uit het artistieke stripverhaal van Jan Mestdagh in Amarant, belandde ik bij de naam Ambrozijn.
Samen met Marianne Debruyne en Luc Dewulf timmerde ik een veilige wieg voor het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn: de
Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w. en op 10 mei 1980 werd de artistieke boreling boven de spreekwoordelijke doopvont gehouden.
Al dertig jaar maakt Ambrozijn waar, wat in het allereerste nummer heette: “een artistiek tijdschrift zijn, door en voor mensen
uit de Westhoek, ... de kunsten in de regio Diksmuide-Ieper-Poperinge-Veurne beter leren kennen onder de eigen bevolking”.
Trouwens, bij het doornemen van de negenentwintig voorbije jaargangen valt op hoeveel artistiek talent hier leeft en werkt!
Kunst is grensverleggend, daarom heeft ook onze artistieke periodiek gaandeweg zijn grenzen verlegd: van de W in Westhoek
zijn we al vlug bij de W van West-Vlaanderen beland. Om uiteindelijk via Vlaanderen en Nederland op het wereldwijde web
terecht te komen.
Met de Ambrozijnschrijfwedstrijden wil de Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w. literaire grenzen verleggen en artistieke banden
smeden! Om het met de woorden van Micheline Verlinden te zeggen: “Dat Ambrozijn mijn werk bekroonde, is een grote
stimulans om verder te gaan en naar buiten te komen!”
Hoe internationaal van uitstraling ook, als cultuurverspreider blijft Ambrozijn vanuit Ieper opereren.
Dat is - na de open mentaliteit en de inbedding van ons blad in een bredere, zelfs internationale werking - het derde sterke punt
van onze vereniging: de Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w. is verankerd in het lokale culturele leven en kan daardoor het culturele
en artistieke aanbod van deze stad verrijken, onder meer door mensen samen te brengen rond cultuur, hen te laten genieten
van beeld, dans, muziek en woord.
Samen met Ambrozijnbestuursleden Marleentje Nys en Jozef Vandromme, Ambrozijnredacteurs Jacob Baert, Marc
Bungeneers, Bernard Sercu en Wilfried Vanneste alsook de vele Ambrozijnmedewerkers en -vrijwilligers wil ik het meer dan
ooit opnemen voor de ‘echte kern’ van de cultuur: de kunst, in haar vele verschijningsvormen, want die geeft het leven kleur!
Het laatste woord over Ambrozijn is nog lang niet gezegd en geschreven. Enthousiast blijf ik kunst behartigen en bevorderen,
maar wie zoals ik dertig jaar lang van de godendrank durfde nippen, weet dat de door mij in 1980 in gang gezette beweging
ooit ook weer stil kan vallen! En ja, ook met die gedachte in het hoofd kan ik tijdens dit jubileumjaar écht feestvieren. Sterker
nog: door de inzet van zovelen krijg ik zicht op een nog mooiere toekomst voor Ambrozijn en kan ik uw en mijn artistieke
dromen blijven realiseren! Bedankt allemaal!
Edgard Storme

Ingrid Bruneel & Els Janssoone

Axel

Ik zou willen reizen in de tijd
Jongen, jongen
Weet je nog hoe je een O maakte met je lippen
en die drukte op de mijne
en dan moesten we allebei hard blazen
Ingrid Bruneel, 30, 2011, acryl op karton 150 x 120 cm

En dan lachten we
Niet zomaar, maar echt van geluk
En niet zomaar geluk
Neen
Een beetje zoals je me nu optilt
en zegt: ‘Ja mamaatje’
En dan die blik in je ogen
omdat je de grootste bent
Terwijl je dat toch altijd al was

Els Janssoone

Marie-Thérèse De Clercq & Jacob Baert

Marie-Thérèse De Clercq, A la recherche du temps, 2011, Photo Rag Fine Art Paper, ingekaderd in effen
houten lijst, zwart geverfd, 72 x 107 cm

A la recherche du temps

Traagheid weet van weelde. Hout
reikt ons een brug aan. Over
onbepaaldheid hangt wat houdt
van perspectief – pril lover
in een zone dertig. Licht
roept spitsroeden tot erehagen uit: een vergezicht,
een negenpad van vragen.
Ik wiel jou toe op voeten,
te betreden triniteit,
stervenden te groeten.
Wie kijkt zal zien: het pad loopt
verder, dood treedt in het krijt.
De einder wijkt, het werfvolk hoopt.

Jacob Baert

Patrick Deldaele & Patrick Deldaele
De geletterde mens
Casa de la literatura Peruana, Lima, 30 december
Primer Nivel
Heb ik je ooit gezegd,
Heb ik je uitgelegd,
Hoezeer ik van je hield?
Hoezeer ik je op handen droeg?
En je in mijn armen vroeg?
Neen, want ik was een man
van weinig woorden.
Sótano
Heb ik ooit jouw pad verlicht?
Of bedacht met een gedicht?
Niet met moord en kille razernij
Maar met woord en zoete razernij.

Voor eens en voor altijd bezield?
Neen, want ik was een man
van weinig tekens.

Patrick Deldaele, De geletterde mens, 2011, mixed media, 50 x 240 x 280 cm

Bulevár de los autores
Letters, woorden en zinnen...
Ik ben betekend en hertaald
Ik ben een boek zonder paragrafen
Ik glijd uit over vele bladzijden
En cijfer me woordeloos suf.
Ik, de nar van alle goden.
Café literario
Met zorg slijp ik mijn potlood
en kras diep in het blad.
Met zorg slijp ik mijn mes
en kerf diep in de schors.
Ik ben een man van taal en teken.
Geen zin in het leven
maakt mij nog dood.
De dood is de nar van alle goden.
Circuito de literatura viva
Bent u ook zo’n geletterd mens
voor wie het leven een vergelijking is?
Zo een met veel onbekenden
en nog meer variabelen?
Neen,
In dit geval bent u een becijferd mens.
Geletterde mensen verliezen zich
in liefde en passie.
Alleen wij zijn wijs en verstandig.
Wij, de goden van alle narren.
Patrick Deldaele

Nancy Demeester & Sylvie Marie

Nancy Demeester, en dan de teleurstelling, 2011, olieverf op doek, 80 x 100 cm

en dan de teleurstelling
wanneer je aan het schaken slaat, maar je
in het spelbord slechts de kleuren zwart
en iets minder herkent.
of wanneer iemand je daarna wel
welterusten zegt maar zijn liefde
gewoon op het nachttafeltje legt.
of nog dit: wanneer je vervolgens ook
in het echt alleen nog hokjes en alleen
van zwart nog tinten ziet.

Sylvie Marie

Oswald Fieuw & Dirk Clement

Oswald Fieuw, Triginta, 2011, installatie, multiplex en aluminium gelakt,
plexiglas dual satin helder, fluorescentielampen rood, geel en blauw,
metalen elektronicakast met programmer en relais, elektrische stroomkabels, 3 x (122 x 82 x 16 cm)

gas in glas kleurt drie keer anders
rood is het weten van het dier
rood zet het hart op een kier
geel is de slinger van het gevoel
hoog als hemel, diep als hellenpoel
blauw is het inzicht en de wijsheid
die het hoofd verkoelt
drie kleuren
op het palet van de schilder
is niets nog onmogelijk
drie
is de nul die zichzelf
openbreekt
drie is het ei
waaruit de tijd verschijnt
en met hem de honderdduizend dingen
zoals het cijfer tien
dat elk einde keert
naar een nieuw begin.

Dirk Clement

Els Houwen & Ludovik Dornez

Keiharde klei
verspert mijn weg.
Er ligt een baksteen
in mijn maag.
Slijk en aarde
zijn mijn aandeel.
Ik zit zeker
en vast.
Tot een hand me hoog
tilt en verheft.

Els Houwen, Ambrozijn, cake for one, 2011, mixed media,
2 x (30 x 15 x 15 cm)

Tot de aarde
spreekt, het boek
leeft, het beeld
klopt, de poes
lieft, het meisje
lacht, de klok
klinkt.
Het kan allemaal,
als ik maar
vertrouw op
het draagvlak
van de takken
en durf
om broos te zijn.

Ludovik Dornez

Annick Jolyt & Erna Schelstraete

Annick Jolyt, Zeepbellen, 2011, acryl op doek, 100 x 100 cm

Zeepbellen

Het gebeurt vanzelf, tijd is lucht
vol zeepbellen, zo plots voorbij
als hadden ze nooit bestaan.
Misschien had even iets bewogen,
er spatte licht, een seconde glinstering,
wat druppels kleurig nat, en weg
de regenboog in perfecte bol
gespannen, breekbaar vluchtend,
beweeglijker dan jonge katten.
Tijd is niets, tijd is alles, logge traagheid
voor wie de uren draagt als dood gewicht,
voor wie de zeepbel ongezien voorbij zweeft.
De lucht blijft kleurloos, onverschillig,
voorgoed alleen maar grijs en leeg.

Erna Schelstraete

Wim Mouton & Ilse Vanraepenbusch

Wim Mouton, 30, 2011, textiel en acryl
Strak plan

Altijd al wilde je
John Travolta zijn, als kind al.
Met die leren jekker, lekker
stoer.
En American Football? Die andere
droom: prachtige cheerleaders, pomponnen
en hun kont en jij
de held op het veld.
Waarom kiezen?
Neem naald, draad
en heel veel stof.
Maak lederen armen, stoffen body
Zet het nummer dertig op de rug.
Want dat is wat je jas zegt:
‘Ik zit in mijn dertigersdilemma.’

Ilse Vanraepenbusch

Marcel Rademakers & Mark Meekers

Marcel Rademakers, Van verf sprekend, 2011, acryl, gemengde
techniek op paneel, 60 x 60 cm
van verf sprekend

in een wervelbed van letters de klinkers
zoeken die verklanken wat rond mij dwarrelt, kapseizende seizoenen, bloedende
kogels of wat aan mijn binnenwand kleeft
als in een kermiston: confetti-jolijt en
rouwblauw geklede woorden. in rot en rei
gezet, leeglopende volzinnen. even houden
ze het smelten van sneeuw tegen, laten
de papavers langer branden. tot taal op
de tong breekt, tekens verder spreken,
kleur bijvoeglijk naamwoord wordt, alles
in het oog wil springen, in de verf wordt
gezet. doek en blad, hoe dood voorwerp,
tot een blik er nieuw licht op werpt,
tot boekhouder tijd veel wist en wit uitspaart dat stilte naar de mond praat.

Mark Meekers

Roger Raveel & Jacob Baert

Roger Raveel, En toch nog de zee (tweede versie), 2003, olieverf op doek + mixed media, 145 x 195 cm

wij van klei en van het land
in ademnood en banden
reiken de einder onze hand
willen water zien branden
want zo is de zee: keerbericht
beademd door mantra maan
overspelig bad van licht
raam met vergezicht begaan
ik weet de golven blauw
bloed van onze dromen
iets van baren zout van vrouw
zon zet zoden aan de dijk
van zand daar wil je wonen
warm geschilderd vergelijk
Jacob Baert

Ute Resch & Ute Resch

Ute Resch, Boeken 3 x 10, 2011, boeken, inkt op papier, 13 x (21 x 32 cm)

Boeken 3 x 10

Ik scheur oude boeken
vergeeld door de tijd
ik scheur blad na blad
van het midden naar de rand
waar zoveel handen het hebben vastgehouden
Ik scheur oude boeken en daarbij lees ik nog
woorden, zinnen, fragmenten
die later onder zwart en wit en soms ook
onder diepblauw schuilgaan
Deze oude boeken zijn herboren tot objecten
vragen nu om een andere kijk
een andere benadering
geven ruimte, geven rust
spiegelen de weg naar mijn eigen ‘nieuwe’ morgen

Ute Resch

Bernard Sercu & Marc Bungeneers

Bernard Sercu, zonder titel, 2011, olieverf op doek en collage op doek, 2 x (120 x 90 cm)

Panta rhei

Vanuit het onbeweeglijke niets
schep ik één voor één,
over morgen, middag, avond
als schering en inslag
de jaren pal tot symmetrie
zo creëer ik in verwondering
de absolute ruimte
tot volstrekt alert beleven
van komen en gaan
van verbeelding die naar stilte neigt.
In het blank gewaad
rust het overal van zwijgen,
de zuivere reinheid
van langzaam wit
verpoost tot een hemelse rust
schept eenheid tussen bron en monding
stroomt grenzen over tot een transcendente vlucht.

Het cyclisch sacrale
omgeeft het nederige grijs
omsluit een druppel als water
omringt de bron van groeien en licht
tot vleugels van tijdloosheid,
straalt nieuwe ambrozijnen sporen
en oogst verbeelding van daden
kortstondig trek ik rond
stijg uit mijzelf
de jaren voorbij
naar het volstrekte punt oneindigheid
waarin wij allen samenvallen.

Marc Bungeneers

Anja Vanderper & Marianne Vanden Berghe

Anja Vanderper, Tweeluik, 2011, kartondruk, 2 x (56 x 53 cm)

tweeluik

bevloei blauwe ader
het onooglijke kleine erwtje
dat voortspruit uit mijn ranken
koester het in kleuren rood
zoete zachtheid van
mijn ik
droog niet op
het kan niet zonder
stroom
eenmaal de ademruimte
zal het spelen
in schitterend groen

Marianne Vanden Berghe

