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Inleiding door Lieven Defour

Female Landscape gaat de dialoog aan met de trilogie “Vrouwen van Vlaanderen” en is 
complementair, een hedendaags antwoord op dit project.

- Andermaal bewijst de vzw De Wekker een open forum te zijn voor … steeds de vinger 
aan de pols houden…

-   De visie van vzw De Wekker is kunst niet isoleren, op te sluiten in een mausoleum of  
museum, maar juist dichter bij het publiek te brengen en aan drempelverlaging te doen.

- Kunst vindt slechts zijn voltooiing in confrontatie met een breed publiek.
- Ze vluchten de drukte van het stadsleven, de hard business van de galerie, en zoeken de 

stilte van de natuur op, waar kunst meer ademruimte krijgt- onthaasten-
- Natuur wordt drager, materiaal, context en fi eldwork
- De expositie is verweven met de geschiedenis van het kasteel en Roeselare en roept 

associaties op (Boudewijn&Judith, wieg van Graafschap;..

We starten dan ook bij de wieg  (letterlijk)van het Graafschap Vlaanderen.

Female landscape is een realisatie van

met steun van het stadsbestuur van Roeselare en de provincie West-Vlaanderen



(17) ’her and his time’ de oesterwieg door Liselotte Goderis

Liselotte Goderis
Her en his time  2009

                                          oesters; brons en koper

 “ Zinnenprikkelend, de vrouw in haar verleidster-rol.
Een onderdompeling in een frivole en sensuele sfeer.
De oester als afrodisiacum, een luxe uitstralend- lustopwekkend middel.
In de dubbele bodems van klassieke schilderijen is hij vaak uitnodigend, erotisch symbool voor het vrouwelijk geslachtsorgaan.
In dit environment “her and his time” wordt het oesterbad gecombineerd met een koperen raam, dat naast de kadrering van de vrije 
natuur ook een blik werpt daarbuiten op een andere werkelijkheid.
Hierdoor kan het werk misschien een vreemde allure krijgen van een surrealistische, Magritiaanse enscenering.
Liselotte

Reeds verwezen Hollandse  schilderijen in de 17de eeuw naar het vaginale, 
de oester : vaginaal symbool, verwijst naar de vleselijke passie



 (18) ‘ that little great thing’ De periscoop door 
Liselotte Goderis

Liselotte Goderis
that little great thing  2009
     Metaal, steen

“Met een omgekeerde periscoop dringt Liselote Goderis hier door tot in 
de baarmoeder van de aarde. Daar ontdekt de toeschouwer een “energie-
uitstralend” iets!
Een metafoor voor de vruchtbaarheid van onze planeet, haar eigen 
levende vruchtbaarheid??? Belicht!
Een stilstaand-bewust-koesterend moment.”
liselotte

(15) ‘Molensteenkraag’ door Sabine Victor 

Sabine Victor   
Molensteenkraag

“Het begon als een kleine, geplisseerde rimpeling op de bloes en eindigde in enorme wielachtige collars .Alleen de zeer rijken konden 
het zich veroorloven de enorme kosten in kant, materialen en onderhoud te bekostigen. Dat zie je nu al aan de kragen: ze waren wit 
en worden vuil.
In het bos zijn er 3 molensteenkragen te bezichtigen: ze zijn aangebracht juist onder de kruin van de bomen.
Ze brengen een ode aan ‘de boom’. Ze personaliseren die 3 bomen.
Een kritische noot kan ik niet verbergen voor de zeer rijken zowel de man als de vrouw. De gewone man, vrouw had geen 
molensteenkraag maar moest wel instaan voor het onderhoud. Een kwestie van mijn voorouders niet te verloochenen…”
Sabine



 (16) ‘Ox’ door Joy De Monie

Joy De Monie
Ox

“Monumentaal(grootte)
Open vraag waarom, antwoorden??????
Driehoek (vrouw) piramide ;)
Hoeveelheid, doet denken aan verering van schoenen
Afval, de verkwisting van de koopziekte van de vrouw (schoenen)
Het product van de rijken de schoen van de adel
Streekproduct, schoenindustrie(Izegem)
Wie het schoentje past trekke het aan.
Ik spaar mijn voeten en slijt schoenen, ze brengen mij de wereld rond, en zijn overal geweest, en hebben gedanst op
Het feest van het bal scandal…………………………….”.
ROSE

Een conceptuele benadering van Joy De Monie. Het meest conceptuele werk hier aanwezig. 
Umberto Eco is bekend om zijn  middeleeuwse fi losofi e en literatuur, de ontwikkeling van zijn ideeën over de 
“open” tekst en semiotiek in de opera aperta;  deze symbolen en tekens brengen ons bij de titel van het werk 
Ox.
Een open werk met meer vragen dan antwoorden. De driehoek, symbool van vrouwelijke vruchtbaarheid, de 
Nijldelta.  Schoenen als fetisj, verzamelwoede van Imelda Marcos en de afvalberg die steeds groter wordt en dit 
werk doet ons denken aan het fenomeen nouveau réalisme van Arman (jaren ’60 ‘accumulaties) en  Boltanski. 
(stapeling kledij, gevonden voorwerpen, fotografi e,gaat ook terug in de historiek…)

Ox= os (astrologie) De os is het tweede dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de 
Chinese kalender. Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: krachtig en betrouwbaar, een geboren 
leider, een harde werker, kiest het liefst de kortste weg, zachtaardig en geduldig, maar kan ook fl ink uitvallen, is 
soms koppig.



Umberto Eco ( Allesandrië1932- pseudoniem Dedalus): Italiaans literair criticus, romancier, semiotician, die 
internationale faam verworven heeft met zijn intellectuele detective verhaal IL Nome DELLA ROSA (1980, 
De Naam van de Roos), een boek over boeken. De theorie en de studie van tekens en symbolen, vooral als 
elementen van een taal-of  andere systemen van communicatie, de semantiek, syntactics en pragmatiek. Vandaar 
de titel Ox.. Het verlengen van het gebruik van de semiotiek van fi ctie, en gecombineerd verschillende genres, 
literaire theorie, middeleeuwse studies, mysterie, en Bijbelse exegese. Eco grote studies in esthetiek, literatuur, 
communicatie en semiotiek worden weergegeven in  OPERA Aperta (1962)

Imelda Marcos
Zes zalen vol schoenen

Hoe lang heeft een mens nodig om drieduizend paar schoenen te passen? Imelda Marcos (74) kan het u 
vertellen. Zij heeft er de schoenen en de tijd voor. Ze hoefde in 1965 alleen maar met de Filipijnse dictator 
Ferdinand Marcos te trouwen. Imelda leidde lang een zorgeloos leven en stapelde haar schoenen op in zes zalen. 
Behalve een liefhebber van schoenen is Imelda ook gek op handgemaakte jurken en juwelen. Ze beheert ook 
nog eens veertien paleizen. Begrijpelijk dat ze bij de arme Filipino’s niet erg geliefd is. Imelda doet inmiddels 
fl ink haar best om haar rijkdom te minimaliseren. ,,Ik heb helemaal geen drieduizend paar schoenen. Het zijn er 
1.060...’’

Arman (1928-2005)
Frans-Amerikaanse kunstenaar
De Frans-Amerikaanse kunstenaar Arman (eigenlijk Armand Pierre Fernandez) werd in 1928 te Nice geboren. 
Hij leerde schilderen van zijn vader, een Noord-Afrikaanse antiekhandelaar. Arman studeerde wiskunde en 
fi losofi e en had na zijn studie allerlei baantjes.
Nouveau Réalistes 
Belangrijk voor zijn ontwikkeling als kunstenaar was zijn ontmoeting met Yves Klein in 1947. Arman assisteerde 
Klein in de jaren vijftig bij zijn happenings en richtte in 1960 samen met hem en de kunsthistoricus Pierre 
Restany de kunstbeweging Nouveau Réalistes op. Zijn techniek van het proppen van afval als oude tandwielen 
of  brillen, noemde hij “accumulatie”.Voor zijn bekendste werk, “Long term parking” (1982), stapelde hij zestig 
auto’s op elkaar tot een toren van ongeveer twintig meter.
 Christian Boltanski werd geboren in Parijs in 1944. Zijn artistieke carrière begon toen hij formeel onderwijs 
op de leeftijd van 12 jaar, waarna hij begon te schilderen en tekenen. Sinds 1960 heeft hij samengewerkt met 
de efemere van de menselijke ervaring, uit doodsbrief  foto’s aan geroeste koekje blikken. Verscheidene van 
Boltanski’s projecten hebben gebruik gemaakt van verloren openbare ruimten, zoals stations, het maken van 
collecties die memoriseren de onbekende eigenaars  in de kakofonie van persoonlijke bezittingen.



(19) ‘Meteorenrijdster’ door Wim de Cauter

Wim De Cauter
Meteorenrijdster

“Voor de meteorenrijdster

De strijdvaardige vrouwelijke fi guur in harnas op de 
donkere meteoor refereert zowel naar de duistere kant van de 
middeleeuwen als naar de kracht van de vrouw waar vooral 
Jeanne d’Arc symbool voor staat…”
Wim

Meteorenrijdster prijkt op lava en lava komt uit de 
buik van de aarde net zoals de mens uit de buik van de 
vrouw komt. 

(20) ‘Katapult’ door  Wim de Cauter

Wim De Cauter
Katapult

“Voor de katapult

De prominent aanwezige katapult roept beelden op van de heldhaftige (mannelijke) bestormingen maar wordt hier door de 
kunstenaar met een knipoog omgetoverd tot een bij uitstek vrouwelijk wapen, al dan niet te duchten …”
Wim
Katapult met mattenklopper: Het 
versmelten van een huishoudelijk 
instrument en een wapen. 
Het doet ons denken aan 
Wim Delvoye nl. zijn werk 
met strijkplanken die versierd 
worden met heraldische 
motieven. Teruggaan naar de 
Bijbel: zwaarden omsmeden tot 
ploegscharen – assemblage.
Een wapen is een oorlogstuig en 
men kan er iets vredelievends 
van maken. Cfr de kwaliteit van 
vb Mathilde (gehuwd met Graaf  
Willem I de Veroveraar) en 
andere middeleeuwse vrouwen 
om vredelievende oplossingen te 
vinden en te bewerkstelligen…



Delvoye (Wervik, 1965) 
- Van Wim Delvoye kan men zeggen en denken wat men wil, maar één ding staat vast: de man bezit een aantal 
eigenschappen die in de huidige kunstwereld onontbeerlijk zijn. 
Vooreerst is er de ontegensprekelijke werkkracht van een artiest die (ondertussen al meer dan twintig jaar 
lang) een onafgebroken stroom van controversieel werk op de wereld loslaat. Die enorme productie wordt 
uiteraard gerealiseerd met een schare medewerkers die zijn bedrijf  als een goed geoliede machine laten draaien. 
In tegenstelling tot anderen heeft deze bedrijfsmatige aanpak nooit geleid tot systematische herhalingen 
van goedverkopende werken. Hier moet natuurlijk een uitzondering gemaakt worden voor de kweek van 
getatoeëerde varkens op zijn Chinese boerderijen, maar in dit geval is het aspect ‘fok you’ uiteraard een wezenlijk 
element van het programma. 

(2) ‘Poème de terre’ door Martine Platteau 

Martine Platteau
Poème de terre  staal met vel in latex overspannen.

“Poème de terre lijkt op een muzieknoot.
De muzieknoot lijkt op een tamtam.
De tamtam schept de oertonen van de aarde.
Aarde is ook zijn warme kleur.
De warme kleur die tot rust brengt.
Rust die je vindt door zelf  op het vel te trommelen.
Trommelen en diep in jezelf  je eigen muziek horen.
Muziek waarbij je zelf  je gedicht schrijft.
Je gedicht dat een poème de terre wordt.”
Martine

We zien hier reuzengrote Gregoriaanse muzieknoten in Boodschap: luister niet alleen naar de hemel, maar ook 
naar de aarde, de natuur- vandaar roestbruine kleur.

Het manipuleren van hard staal versus het hanteren van de etsnaald, het levert via beide omwegen een zelfde 
krachtige artistieke uitdrukking op van een verlangen naar tederheid. verlangen. onrust en vrede. 
We kennen een werk van Martine in het Roeselaarse straatbeeld (Manestraat).



(3) ‘muur met gaten’ door Pierre Goetinck

Pierre Goetinck
Muur met gaten

“Dit werk is zowel een uitnodiging als een afwijzing. Om een metafoor beeldend te laten werken, is er een geometrisch 
(grammaticaal) werkkader nodig, dit is de absolute architectuur in het werk. Ik ben uiteraard niet de eerste, Kapoor is met dit 
thema al jaren bezig.”
Pierre

Anish Kapoor (1954) is een Brits beeldhouwer.

Anish Kapoor is geboren in Bombay, India, waar hij onderwezen werd op de prestigieuze Doon School in 
Dehra Dun. In 1972 emigreerde hij naar Engeland, waar hij nog steeds woont.
Anish Kapoor wordt beschouwd als één van de grote fi guren van de hedendaagse kunst. 
Anish Kapoor is een vertegenwoordiger van een groep Engelse beeldhouwers die begin jaren tachtig 
internationaal van zich deed spreken. De New British Sculpture kenmerkte zich door opvallend kleurrijk, 
speels en poëtisch materiaalgebruik. De beeldhouwkunst die traditioneel werd bepaald door zware en massieve 
materialen als hout, steen, brons of  staal, kreeg bij deze jonge kunstenaars een zekere lichtvoetigheid en een 
bijna ‘schilderkunstig’ karakter.

 Het is verwonderlijk hoe Kapoor erin slaagt om de ervaring van het kijken heel intens te maken. Materie 
verschijnt en verdwijnt en de grenzen tussen werkelijkheid en illusie, zijn en niet zijn, vervagen. De laatste jaren 
lijkt Kapoor zijn thema’s opnieuw te transformeren. In plaats van met materialen die het licht vasthouden 
werkt hij nu met oppervlakken die het terugkaatsen of  die transparant zijn. De werken zijn verchroomd, van 
gepolijst aluminium, van albast of  puur en stralend wit. Steeds intensiveert de wisselwerking tussen licht en 
donker de manier van kijken. Zo ook bij Als ik zwanger ben, een werk dat sinds Kapoors tentoonstelling in 
1995 deel uitmaakt van de collectie van De Pont. De uitstulping van de wand is van voren, in het volle licht, 
ternauwernood te zien. Maar van opzij wordt de sensuele en suggestieve vorm in volle omvang zichtbaar.
Een witte wand waarop een grote gipsen uitstulping bijna niet te zien is. Slechts van opzij is de bolle vorm als 
een grote buik zichtbaar. Bij een frontale aanblik verdwijnt de witte bolling volledig in het wit van de wand. Het 
standpunt van de beschouwer en de lichtval op het werk bepalen de mate waarin vorm en contour zichtbaar zijn.



 (4) ‘onkuisheid, kuisheidsgordel’ door Tine Degryse

Tine Degryse
Onkuisheid, kuisheidsgordel

“Mijn werk gaat over bedekken, sluieren, wat al door de eeuwen heen gedaan is. De sluier als de Katholieke vrouwen trouwen, de 
boerka bij de moslims.
Vroeger en ook nu om “kuis” te zijn.”
Tine

Tine heeft iets met reuzen. De kuisheidsgordel van een reuzin illustreert de leugenachtige moraal van de 
christelijke middeleeuwen door droevige huichelarij doorspekt – de gordel werd talrijke malen door dwergen 
doorboord. Het verhaal van de kuisheidsgordel die nooit in de middeleeuwen of  kruisvaartperiode gebruikt 
werd en dus een fabeltje is, kan hieraan gekoppeld worden. Pas later in de “preutse tijden”  kwam dit in voege 
met alle gevolgen van dien... en niet in dit “reuzenformaat”.”



(5) ‘Let’s talk about female…’ door Christo ° Marichal 

Christo ° Marichal
Let’s talk about female

“Let’s talk to female……
Het frivole Limoen Kleurig Monu Object.
Vrouwen op spoor
Vrouwen die willen gehoord worden
De emancipatie
……..
Een knipoogje naar het mooie van toen”
Christo °

De zonderlinge viervoeter met klankbeker in polyester hoort thuis in de middeleeuwse fantastiek zoals de tuin 
der lusten van Hiëronymus Bosch. 



 (14) ‘Feniks’ door Steven 
Selschotter

Steven Selschotter
Feniks

“Als een feniks die uit haar as verrijst, maakt de 
vrouwenfi guur zich los van de boomstronk. Nieuw 
leven. Maar net wanneer ze openbloeit, begint haar 
aftakeling weer. Het beeld is gemaakt uit papier. Ze is 
kwetsbaar en zal stilaan oplossen in haar omgeving.”
Stef
Kunst is niet voor de eeuwigheid geschapen 
en ondergaat een vergankelijkheidsproces, 
verteringsproces. Stef  (voor wie hem goed 
kent en persoonlijk ken ik hem vrij goed 
want hij schreef  het scenario en bedacht het 
stripverhaal ‘MS wat is er mis’) schiep een 
vrouw in papier maché, dat door weer en 
wind zal wegkwijnen. Het tanen, het versneld 
verouderingsproces,tja dat ondervinden we 
helaas aan den lijve…Het vergankelijke van 
de (vrouwelijke) schoonheid wil hij (pas een 
twintiger)al benadrukken. 

Het doet ons denken aan Juan Muñoz …

Juan Muñoz (Madrid, 16 juni 1953 - Ibiza, 28 augustus 2001-hartstilstand) was een Spaans beeldhouwer.
Aan het begin van de negentiger jaren begon Juan Muñoz ‘verhalende’ werken te maken -waarmee hij de 
grenzen van de traditionele beeldhouwkunst doorbrak- die bestonden uit installaties met fi guren, die, iets kleiner 
dan levensgroot, zowel in een gesloten alswel open relatie tot elkaar staan. Zijn installaties nodigen de kijker uit 
ook een relatie aan te gaan, waarbij de kijker het gevoel krijgt op subtiele wijze deel te zijn van het gezelschap.
Voor zijn beelden gebruikte Juan Muñoz voornamelijk papier maché, was en brons.
Naast zijn beeldend werk was Muñoz ook geïnteresseerd in ‘geluidswerk’, dat hij voor radio maakte
Een van zijn bekendste luisterwerken maakte hij samen met de Britse componist Gavin Bryars aan het begin van 
de jaren negentig, getiteld A Man in a Room, Gambling waarin Muñoz speelkaarttruukjes beschreef, begeleid 
door een compositie van Bryars. De tien delen, van niet meer dan 5 minuten lengte, werden door Radio BBC 
uitgezonden.
In een ongemonteerd radioprogramma (Third Ear, 1992), stelde Juan Muñoz dat er twee onmogelijk voor te 
stellen begrippen bestonden: het heden en de dood, en dat de enige manier om die te beschrijven de afwezigheid 
ervan was.
Hij ontving de Premio Nacional de Artes Plásticas 2000.



(7)’Hermitage’ door Jan D’Hondt

Jan D’Hondt 
Hermitage

“De installatie omvat vijf  nestkastjes met loden nonnenkappen en heet als insteek het non-vrouw-zijn of  liever het niet-vrouw zijn; 
Van de 4de tot de 7de eeuw kent het kluizenaarsleven een hoogtepunt. Van de 11de tot de 12de eeuw is er een ware renaissance 
naar het kloosterleven toe. Dit sluit aan de tentoonstelling “Vrouwen van Vlaanderen” en haar rol op religieus en cultureel vlak. 
De kastjes zijn geperforeerd als biechthokjes of  als spreekdeur in een slotklooster. Het non-vrouw-zijn komt ook tot uiting waarbij 
een kloosterling geen kind kan/mag hebben. Een vogel kan zich niet in de kastjes nestelen en zo geen nageslacht voortbrengen. Een 
primaire moederrol van een vrouw is verhinderd. Verder biedt de installatie een link naar de betekenis slot als kasteel en de context 
van het Sterrebos. Een tegennatuurlijke ingreep in de natuur waar vogels vrij zijn. Een spanningsveld tussen vrij en gebonden. Open 
en dicht. Hermitage.
Jan.



 (6) ‘Xray’ door Geert Monteyne

De titel female-landscape wordt vrij letterlijk geïnterpreteerd door Geert Monteyne, die een röntgenfoto van een 
vrouw schilderde op plexi. 

Geert Monteyne   
‘Xray’

“Levert ons een doorkijk op de vrouw. Naakter kan men de vrouw niet voorstellen. Je kan er dwars doorheen kijken, haar letterlijk 
tot op het bot ontleden. Maar dat maakt de vrouw niet minder mysterieus, integendeel het wordt een onpersoonlijk “ niemand” vol 
vragen zonder antwoorden.
Alleen het met het fl ikkerende licht, doorkomende landschap geeft ons nog enige steun.”
Doorkijk, interactie met de omgeving, door zonlicht laten refl ecteren. Roept het procedé van Wim Delvoye 
op maar hier nachtelijk. Jammer genoeg kan je er niet echt doorheen kijken wat wel de bedoeling was; via de 
achterzijde lukt dit wel. 



(8). ‘zonder titel’ door Ivan Wyseur

Ivan Wyseur
Zonder titel

“Mijn bijdrage tot Female Landscape bestaat uit een steunmoule voor een liggende vaas van 3m. Een vaas is voor mij symbool 
geworden voor de verwachtingen in het leven en voor het leven zelf. Elke mens probeert een mooie vaas te maken van zijn leven, 
inhoud te geven. Mijn werk is enkel de moule, de vaas moet elke toeschouwer er zelf  in fantaseren.
De kleuren van het werk gaan in dialoog met het kasteel dat ook een bron van fantasie kan zijn. En de opstelling bij de vijver wil 
oproepen tot refl ectie”
Yvan



(9) ‘Jo’ door Stef  Cuvelier 

“Mijn beeld is de treurende vrouw, Jo, tussen de twee macht hebbende 
torens.”
Stef
Dit werk stelt de Twin Towers voor, bindende fi guren. Het 
devote van de middeleeuwen. De Kapel en het biddende; 
benaderen van de vrouw in haar zuivere authentieke 
gedaante.

(10) ‘refl ectie ‘ (weerspiegeling en 
overweging) door Peter Deltour 

Peter Deltour
refl ectie (weerspiegeling en overweging

“De vrouwen van Vlaanderen,
Worstelend met zichzelf

De vrouw die “zich refl ecteert”,
Voor de spiegel staat en zicht afvraagt: “Ben ik mooi?”
De vrouw van de buitenkant, van de schoonheid , van de seks…
Momenteel in Vlaanderen heel erg op de voorgrond.
Ook hier langs de dreef, in de publieke ruimte.

De vrouw die “refl ecteert”,
Voor zich uitstaart en zich afvraagt: “Wie ben ik?”
De vrouw van de binnenkant, 
van de diepere levensvragen, van de devotie.
Tegenwoordig verdrongen naar de achtergrond.
Ook hier verscholen in de diepte van het bos.”
Peter

foto Nieuwsblad



Uit Het Nieuwsblad van dinsdag 2 juni 2009…

“Vandalisme in Sterrebos en stadspark

ROESELARE - Vandalen hielden afgelopen weekend lelijk huis in enkele openluchttentoonstellingen in de stad. 
In het Sterrebos verdween een beeld van kunstenaar Peter Deltour. 

Geert Monteyne en Sabine Victor van de organiserende vzw De Wekker namen gisternamiddag de schade op. 
‘Female Landscape is een project van Roeselaarse kunstenaars dat kadert in de grote expositie Vrouwen van 
Vlaanderen, die momenteel loopt in het kasteel.’ 

De kunstwerken staan in en rond de binnenplaats van het kasteel, maar ‘s avonds is het bos niet afgesloten. ‘En 
zo is kunstenaar Peter Deltour dus zijn ‘vrouw’ kwijt. Het kunststoffen beeld stond in de hoofddreef  van het 
bos en moet zaterdagavond of  -nacht zijn gestolen.’

Ook tijdens de Dag van het Park werden afgelopen weekend kunstwerken vernietigd. In het Noordhof  
exposeerden leerlingen van het SASK, de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. De feiten dateren wellicht 
van zaterdagavond. De hele avond merkten de organisatoren groepjes hangjongeren in het park.

‘Het wordt echt moeilijk om in open lucht iets te gaan organiseren’, zeggen Monteyne en Victor. ‘Hoe moeten 
we aan kinderen van acht jaar gaan uitleggen dat hun werkjes stuk zijn en hoe krijgen we kunstenaars nog bereid 
om werken af  te staan?’

Volgens de organisatoren toont het vooral hoe erg het met onze maatschappij is gesteld. ‘Het gebrek aan respect 
is schrijnend. Uit protest maak ik deze week nog een surrogaatkunstwerk om op de plaats van Peters beeld te 
zetten’, besluit Geert Monteyne. (rbc) “

Gouden vrouw:
De Gouden Eeuw was een periode in de Nederlandse geschiedenis, en dan met name van de noordelijke zeven 
Verenigde Provinciën, waarin de Nederlandse handel, wetenschap, kunst en militaire macht (vooral ter zee) een 
toppositie in de wereld innamen.
Deze periode komt ruwweg overeen met de 17e eeuw. Sommigen houden als beginpunt het jaar 1602 aan, het 
jaar waarin de VOC opgericht werd; anderen kiezen hiervoor het jaar 1609, het beginjaar van het Twaalfjarig 
Bestand. Na het rampjaar 1672 begon een periode van relatieve economische neergang en was de Gouden Eeuw 
over haar hoogtepunt heen.



(11) ‘ de kousen en het hemd 
van Carlotta Vulgo’ door Tine 
Vercruysse

Tine Vercruysse 
Carlotta Vulgo’s kousen en BH
Gebreid met 6mm dik nylontouw

“Carlotta was de reuzin-gemalin van Rolarius, Reus 
van Roesleare.
Een oude Legende over het ontstaan van Roeselare 
rond de Mandelvallei.
Een volksverhaal ‘gebreid’ van eindjes historisch feit 
en verbeelding.
In de gebouwen van het Sterrebos gaat het over ‘echte’ 
histories.
De 2,5 meter lange kousen willen vooral uitnodigen 
om er zelf  een historie bij te bedenken.
Onder het breien, heb ik zelf, in gedachten, Carlotta 
overal in het Sterrebos laten opduiken op zoek naar 
een plek om haar kousen op te hangen.”
Tine

 (12) ‘female landscape’ door MARçus 

MARçus
Female Landscape

“Het werk. Een uitnodiging om te ravotten in een oneindige borstenwereld”.
MARçus

Sommige kunstenaars slaan een link tussen het sensuele profi el van de vrouw en de glooiende 
heuvellandschappen.
MARçus maakte fotoprints van borsten op canvas.



(13) ‘de geboorte van de hemel’ door Herbert Vandendriessche

Herbert Vandendriessche
de geboorte van de hemel

“Van ’t een kwam ‘tander. In Istanbul keken we uit een raam van de Hagia Sofi a en zagen een gouden koepel met een sierlijk, uit 
bolletjes geregen torentje op. Noor zei dat het gelijk een dansend madammeke met een hoepelrok was. De vorm had ik, een koepel 
met een rondkijken fi guurtje, waar je onder moest kunnen staan. Ik wilde het transparant, eerst dacht ik aan een macramé met 
parels, maar dat was praktisch niet uitvoerbaar, en zou de zomer niet overleven. En ik wilde het rood, als een vanzelfsprekende, 
menselijke aanwezigheid tussen het groen. Het is een weinig vrouwelijke oplossing , maar het werden schijfjes wachtbuis, en 3000 
snelbindertjes. Nu is het een rustig, rond, hemels godinnetje. Of  een omgekeerd zaadje van een paardenbloem. Of  een lichtgevende 
diepzeekwal. En ’t heet de geboorte van de hemel.”
Herbert
Een goed kunstwerk ontleent zijn kracht aan de kettingreactie van betekenissen- hier een intrigerende creatie van 
Herbert!  Dit werk is Multi - interpreteerbaar. ‘De geboorte van de hemel’ knettert van de fantasie…
Originele kunst laat zich herkennen door de verwondering en de fascinatie die ze oproept. Ook dit is terug te 
vinden in het laatste aparte werk te vinden vlakbij het kasteel rechts van de ophaalbrug en op het water.



(1) ‘female bridge’ door  Willy Cauwelier

Willy Cauwelier
Female bridge

‘the female bridge’ is een ingreep in het landschap van het bos. Het werk werd voor deze locatie ontworpen in het kader van 
‘Vrouwen van Vlaanderen’. Het bruggetje is geconstrueerd met 3 kilometer fl uo-metserskoordjes die over het water gespannen 
worden en een niet-bruikbaar bruggetje vormen: pure poëzie, krachtig en kwetsbaar, zonnig, refl ecterend, grillig en vrouwelijk.
Het werd zo opgesteld dat je van op de bank een versmelting met het park en de monumentale boom ziet.”
Willy
Een prachtig staaltje van Land Art en visueel schouwspel.…
De vrouw in de middeleeuwen was vaak de bemiddelaarster: letterlijk de vrouw als bruggenbouwer.

Slot:
Dit verslag omvat:

- het commentaar van elke kunstenaar over hun werk 
- de inleiding en de kunstprofessionele benadering van de werken door Lieven Defour 
- mijn persoonlijke impressies 
- heel wat ruimte voor úw persoonlijke kijk op ‘female landscape’. 

Deze blik op de tentoonstelling ‘female landscape’ (die een Roeselaarse projectsubsidie mocht ontvangen) mag 
dan hopelijk uw nieuwsgierigheid opwekken om zo even ter plaatse te genieten van al dat ‘vrouwelijks’ op het 
Kasteeldomein van Rumbeke.
Een fi jne ontdekkingstocht toegewenst!
Belinda Eelbode
Voorzitter cultuurraad Roeselare




