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In een tijdperk waarin vooruitgang zich sneller dan ooit
manifesteert, blijven we als mens zoekende achter. Hoe verhouden we ons tot een landschap dat constant in verandering is? Is het nog mogelijk om beschutting te vinden tegen
de drukte van deze tijd? Kan de natuur ons nog rust bieden
wanneer elke vierkante meter versnipperd groen gemanaged wordt? Is er nog ruimte om rond te dolen, te ontdekken
of te verdwalen nu elke stap digitaal wordt geregistreerd?
Of kan het zijn dat deze nieuwe situatie ons nu net heel wat
verborgen mogelijkheden en perspectieven biedt?
Vragen die me als mens en kunstenaar al lang bezig
houden, en die uiteindelijk de rode draad vormden door
Dolers: een zoektocht naar wat ons hedendaagse landschap - zowel het natuurlijke als het stedelijke - te bieden
heeft. Een zoektocht hoe dit landschap een medium tot
creatie kan betekenen. Een poging het landschap net iets
dieper te doorgronden.
In deze zoektocht doorkruisten 18 kunstenaars uit verschillende landen, met verschillende achtergrond en bedreven
in verschillende disciplines het typerende rivierlandschap
rond de stad Dendermonde. Er werd toegeëigend, gewe8

ven, geschilderd, getekend, gegraven, geplant, gebrand,
geluid, gegoten, geschoten, gescholen, gebroken, gebouwd, gezocht en gevonden.
Deze publicatie is een registratie en toont momentopnames van heel tijdelijke tot meer permanente ingrepen.
Sommige interventies zagen maar enkele uren, dagen of
weken het levenslicht, terwijl anderen het maanden zullen
uithouden om, letterlijk en figuurlijk tot volle glorie open te
bloeien.Het is Het is die invloed van de natuur, de aantasting door de elementen en de vergankelijkheid doorheen
de tijd die deze werken nodig hebben om uit te groeien tot
iets wat hun scheppers zelf niet meer in handen hebben.
Het resultaat bied geen antwoorden, integendeel. Eerder
is het een herinnering aan de mens dat de meest ingenieuze creatie zich voor onze neus afspeelt. Een herinnering
dat we buiten wat zich aanbied rondom ons, niet veel
nodig hebben om te creëren.
Dolers is daarom een ode aan het verborgen potentieel
dat overal in schuilt. Zowel rondom ons, als in onszelf. We
moeten het gewoon willen en durven zien!
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Land Art
Zoals wel vaker in de westerse kunstgeschiedenis
het geval is, is de opkomst en ontwikkeling van het
fenomeen Land Art te danken aan een stel tegendraadse
steedse kunstenaars, die zich aan het einde van de jaren
1960 loswrikten van een voor hen verstikkend artistiek
milieu. Het museum en de kunstgalerie, de zogenaamde
white cube waarin schilderijen en sculpturen als sacrale
en soms doodse getuigen aan of tegen witte muren
werden gepositioneerd, verschaften de jonge artistieke
gardes uit de Amerikaanse en Europese grootsteden
geen soelaas meer. Ook de woelige jaren zestig
met hun onomkeerbare omwentelingen op politiek,
maatschappelijk en sociologisch vlak zorgden voor
repercussies in het denken over kunst en de plaats die
kunst innam in een wereld in volle verandering. Vanaf
dan zetten kunstenaars het vastgeroeste artistieke
vocabulaire daadwerkelijk op zijn kop. Post-minimale
tendensen zoals conceptuele kunst, anti-form,
process art en arte povera volgden elkaar in ijltempo
op of versterkten elkaar via gemeenschappelijke en
baanbrekende tentoonstellingen. Jonge kunstenaars,
waaronder Robert Smithson, Michael Heizer, Jan
Dibbets, Dennis Oppenheim, Nancy Holt, Walter De
10

Maria en Richard Long verlieten de platgetreden paden
en zochten desolate plekken van vaak uitgestrekte
ongereptheid op. Deze kunstenaars geloofden in
eerlijker en meer down-to-earth kunst; weg van het
schreeuwerig artificiële en het plat commerciële van
onder meer de pop art.
In het kanteljaar 1968 keerde het Amerikaanse trio
Heizer, Smithson en Holt de heersende kunstscène
resoluut de rug toe om aan een road trip te beginnen
terug naar de bron, doorheen het zuidwesten van de
V.S., richting Californië. Daar gingen ze op zoek naar
onontgonnen landschappen die hen nieuwe artistieke
mogelijkheden zouden bieden. Voortaan zou de
bulldozer de borstel en de beitel vervangen; de woestijn,
het water en het land zouden hun canvas worden;
de uitgestrektheid van hun nieuwe kunst zou geen
grenzen meer kennen. Land Art; een kunststroming
die het artistiek en artificieel ingrijpen in het bestaande
landschap centraal stelt -liefst in de periferie- was
hiermee aan het eind van de jaren zestig geboren. Nog
in datzelfde jaar 1968 stelden verschillende kunstenaars
resultaten van hun soortgelijke ingrepen tentoon in

onder meer de Dwan Gallery en het White Museum
in New York. Ze deden dat door het presenteren van
foto’s, landkaarten en zogenaamde non-sites: metalen
containers die Robert Smithson vervaardigde en die
hij vulde met steengruis en aarde afkomstig uit zijn
expedities doorheen het land. Door werkelijke en bij
momenten tastbare sporen van dat land in de white
cube te loodsen, eisten de eerste Land Art kunstenaars
voortaan hun plaats op in de artistieke arena.
De terugkeer naar het landschap binnen de westerse
kunstgeschiedenis hoeft eigenlijk niet te verbazen.
Reeds vanaf de 16de eeuw vormde het landschap een
geliefkoosd thema in de kunst. Tot aan het begin
van de 20ste eeuw, wanneer de steedse moderniteit
de wereld pas echt begon te veroveren, bood het
landschap als schilderkunstig genre tal van vaak
escapistische mogelijkheden. Zowel Italianiserende
landschappen, waarin antieke ruïnes in desolate
fantasieregio’s uiterst precies werden neergeborsteld,
als vedute landschappen; vergezichten die ook de
stad integreerden, en pittoreske, geënsceneerde
voorstellingen van het bucolische land, vonden
doorheen Europa tot het eind van de 18de eeuw gretig
aftrek. Negentiende-eeuwse romantische Britse

schilders zoals Turner en Constable onderzochten
met hun schilderijen manieren om het sublieme, en
de angstaanjagende en ontzagwekkende natuur
overtuigend te presenteren, of om topografisch en
rurale elementen van het platteland te accentueren.
Via vaak desolate landschappen –zogenaamde
stemmingslandschappen- trachtte de Duitser Caspar
David Friedrich bij de kijker diep religieuze gevoelens
aan te wakkeren. Ook bij Franse realisten en naturalisten;
schilders zoals Millet en Breton, de School van Barbizon
met Corot en Daubigny, en impressionisten zoals
Pissarro en Sisley, bleef het landschap doorheen de hele
19de eeuw een prominente plaats in de kunstpraktijk
innemen. Draagbare schildersezels, een performanter
spoorwegennet en verf in zinken tubes in plaats van
varkensblazen stelden kunstenaars vanaf het midden
van de 19de eeuw in staat en plein air en rechtstreeks in
de natuur op het canvas te penselen. Pas nadat Cézanne
en in zijn spoor Picasso, Braque en wat later Mondriaan
aan het begin van de 20ste eeuw via het geometrisch
kubisme en de abstracte kunst het landschap in de kunst
volledig gedeconstrueerd hadden, verhuisde het als
artistieke topic naar de marge. Een paar decennia later
echter, vond het landschap evenwel een hernieuwd maar
radicaal ander élan, ditmaal dankzij Land Art.
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Wat Land Art naast een sterk ecologisch bewustzijn
vanaf de start altijd heeft getypeerd, is de realisatie van
werken in situ, bij voorkeur in afgelegen, ongerepte
en moeilijk toegankelijke gebieden. Vaak zochten
kunstenaars plaatsen op die mythisch, archeologisch of
zelfs politiek geladen waren. Dat is in de hedendaagse
Land Art vaak niet anders. Land Art kunstenaars
brengen sporen aan doorheen, op en in het land, en
verruilen het tijdloze karakter van het gematerialiseerde
kunstobject voor het tijdelijke en vergankelijke dat eigen
is aan de natuur. Geologische en natuurlijke processen
zoals erosie en entropie spelen hierin vaak een niet
onbelangrijke rol, evenals de gedachte dat de natuur
steeds wint van de mens.
In de Verenigde Staten uitte Land Art zich in haar
beginjaren vooral in megalomane projecten. Zo bouwde
Robert Smithson in 1970 een pier in het noordoosten
van de Great Salt Lake in Utah. Voor diens 475 meter
lange Spiral Jetty liet de kunstenaar maar liefst 7.000 ton
basalt aanvoeren, netjes verdeeld in spiraalvorm over
een breedte van zo’n 4 meter, aan de oevers van het van
nature zeer zoutrijke meer. Michael Heizer bulldozerde
tussen 1969 en 1970 niet minder dan 24.000 ton aarde
12

weg uit twee 15-meter diepe voren die hij in de kam van
een tafelberg in Nevada aanbracht. Met deze machinale
geste realiseerde hij zijn vandaag nog steeds gevaarlijk
gelegen Double Negative. Walter de Maria voorzag op
zijn beurt zijn Lightning Field in de woestijn van New
Mexico in 1977 van vierhonderd lange fijne palen van
roestvrij staal, die in een vaak dicht bewolkt gebied op
regelmatige tijdstippen de bliksem op een zodanige
wijze geleiden, dat de hele vlakte zich omtovert tot een
vibrerend lichtveld.
Het gaat er doorgaans discreter, subtieler en meer
efemeer aan toe bij Britse Land Art kunstenaars,
waaronder Richard Long en Andy Goldsworthy. Een jaar
voor Heizer, Smithson en Holt hun tocht doorheen de
woestijn ondernamen, startte Richard Long in 1967 met
zijn befaamde Lines doorheen het Britse en later onder
meer Zuid-Amerikaanse landschap. Op diverse plekken
doorheen de wereld stapte Long voorheen onbestaande
lijnen af, op en neer, heen en terug, net zolang tot er
zich een artificieel platgetrapt pad aftekende dat de
kunstenaar vervolgens fotografeerde en als zwart-wit
foto tentoonstelde. In een later stadium herschikte
Long natuurlijke elementen waaronder stenen, twijgen
en kreupelhout tot geometrische vormen, die hij

zowel achterliet in het landschap als binnenbracht in
de artistieke ruimte. Ook Andy Goldsworthy laat zich
nog steeds verleiden tot het maken van objecten in
en van de natuur. Zijn sculpturen trekken voornamelijk
geometrische patronen doorheen het Schotse
landschap. Hij realiseert onder meer met in situ
gevonden takken, bladeren, stenen, bloembladeren en
twijgen die hij scheidt en herschikt tot driedimensionale,
vaak circulaire constructies.
Het is onder meer om aan de greep van de toenmalige
kunstmarkt te ontsnappen dat Land Art kunstenaars,
net zoals contemporaine conceptuele kunstenaars,
de gedachte omarmden van wat criticus Lucy Lippard
tussen 1966 en 1973 de dematerialisatie van het
kunstobject noemde. Idee, documentatie en ingreep
zouden op termijn het klassieke, verhandelbare
kunstobject letterlijk en figuurlijk van zijn voetstuk
halen. Wat zou overblijven als tastbare vorm waren de
registratie van de idee, het proces, de interventie, de
ingreep. In het geval van Land Art werd de uitvoering
van een werk zo goed als steeds ook effectief een feit.
Alleen waren dergelijke werken gezien hun omvang
onmogelijk te verhandelen, laat staan te verplaatsen.
Door hun vaak ver verwijderde locatie waren de meeste

van deze site-specific werken bovendien moeilijk
toegankelijk, noch tentoon te stellen. Dat deze werken
en hun belangrijkste bedenkers ondanks deze factoren
welhaast onmiddellijk grote weerklank vonden binnen
de artistieke wereld was onder meer te danken aan
volgende zaken: kunstenaars schreven zelf uitvoerig
en veelvuldig over hun ideeën en hun realisaties in
gerenommeerde tijdschriften zoals Artforum. Ze
kregen onverhoopte fotografische platformen voor
hun werk via wijdverspreide tijdschriften zoals Life,
of ze werden financieel behoorlijk geruggesteund
door kapitaalkrachtige galerieën waaronder Dwan
Gallery in New York. Bovenal waren ze, getuige
het land-art-inpakkoppel par excellence Christo en
Jeanne-Claude, hun eigen ambassadeurs dankzij een
doorgedreven verkoop in het reguliere artistieke circuit
van documentatiefoto’s, voorbereidende schetsen,
gedetailleerde notaboeken en geannoteerde edities.
Van meet af aan zetten deze uitgekiende strategieën
Land Art internationaal op de kaart. En finaal is het ook
dat wat door de tand des tijds zal overblijven van de
constructies van de Dendermondse Dolers doorheen het
Vlaamse landschap: flarden foto’s, verdwaalde takken en
stille getuigen van op termijn verweesde en vaak fragiele
constructie
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Kunstenaars
De Syrisch-Koerdische kunstenaar Bahzad Sulaiman
(°1991) heeft een grondige achtergrond in de Kunsten. Hij
studeerde eerst beeldhouwkunst en materiaalstudie aan het
Kunsteninstituut en de Academie van Damascus, behaalde
vervolgens een diploma aan de Universiteit van Damascus
in de Faculteit Schone Kunsten en spitste zich daarna toe
op theater design en decorontwerp aan het Instituut voor
Dramatische Kunsten aan diezelfde stad. Momenteel vervolledigt hij een master aan de Hogeschool voor Beeldende
Kunst in Saarbrücken, Duitsland. Zijn oversteek naar Europa
zorgde voor de instroom van meer hedendaagse tendensen
binnen zijn praktijk en bovenal voor een belangrijke dialoog
tussen beide culturen.
Sulaiman schildert, beeldhouwt en bedenkt. In zijn tekeningen en schilderijen sijpelen figuren binnen die in al hun
eenvoud appelleren aan een bepaalde uitzichtloosheid. Met
open of gesloten ogen bieden zijn portretten soms een sombere inkijk in persona die los lijken te staan van de wereld
rondom hen. Deze lijn trekt de kunstenaar door in een aantal
van zijn sculpturen waarin de mens eveneens regelmatig
centraal staat. Dat is bijvoorbeeld het geval in de beeldengroep Military Suicide die een groep rechtopstaande figuren
14

weergeeft, lopend in de pas, klaar om op commando de
trekker over te halen.
Naast de zuiver figuratieve lijn waarin hij vaak klassieke
materialen zoals steen, hout en brons gebruikt, onderzoekt
Bahzad Sulaiman sinds een paar jaar ook het meer zuiver
biomorfe in zijn sculpturen. De kunstenaar groeide op in
het noordoosten van Syrië in een gebied van vlaktes en
velden. Die eindeloze uitgestrektheid had van meet af aan
een impact op de relatie van het lichaam en het zijn van de
kunstenaar tegenover de grotere ruimte. Door te werken met
natuurlijke materialen in hun ruwe vorm, zoals steen, hout en
klei, tracht hij zoveel mogelijk de grenzen van het ruimtelijke
af te tasten.
Voor Dolers tovert Sulaiman een boom om tot wensboom;
een intiem gegeven dat zowel in Centraal-Azië als in
Koerdisch gebied vandaag de dag nog steeds het landschap
kleurt. Dergelijke Wishing Trees staan vaak aan de rand
van dorpen. Ze zijn een uitnodiging voor de bewoners om
er hun meest intieme wensen aan te hangen via kleurrijke
reepjes stof. Doorheen de tijd en door het wapperen van
de wind krijgt de boom-als-lappendeken-van-wensen vrij
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spel. Sulaiman nodigt alle bezoekers van Dolers uit om
zelf een kleurrijk lintje aan de takken te hangen. Door de
introductie van dit eeuwenoud Midden-Oosters gebruik in
een hedendaagse Westerse plek zorgt Wishing Tree voor
een samensmelting die de duur van Dolers ruimschoots
overstijgt.
In een tweede ingreep kalkt de kunstenaar de restanten
van een oude populier in het Grembergse Broek. De boom
is als een sculptuur op zich; een oude richtingaanwijzer pal
in het landschap. Traditioneel wordt het witkalken van een
stam toegepast om (on)gedierte op afstand te houden. De
majestueuze populier is echter dood en heeft geen enkele
functie meer. Met zijn interventie wil de kunstenaar de
schoonheid van de boom benadrukken. Hem symbolisch
en poëtisch behoeden voor verder onheil en potentieel
verval.
The Syrian-Kurdish artist Bahzad Sulaiman (°1991)
has a solid background in the Arts. He studied sculpture
and the science of materials at the Art Institute and the
Academy of Art in Damascus, followed by a diploma
at the University of Damascus, at the Fine Arts faculty.
He then went on to study theatre and set design at the
Higher Institute of Dramatic Arts, also in Damascus and,
right now, he’s completing his masters at the Academy
of Visual Arts in Saarbrücken, Germany. His relocation to

Europe brought about an inflow of more contemporary
influences, as well as establishing an important dialogue
between both cultures.
Aside from the purely figurative lines, often in traditional
materials like stone, wood and bronze, Bahzad Sulaiman
has been exploring a more biomorphic approach with his
sculptures.
For Dolers, Sulaiman transforms an old tree into a Wishing
Tree; a cherished tradition typical of the Central-Asian
and Kurdish landscapes, to this day. Wishing Trees are
often located at the outer edges of the villages and are
17

an invitation for the inhabitants to disclose their most
cherished wishes and dreams, with coloured strips of
fabric, hanging from the tree branches.
De in Gent wonende beeldend kunstenaar Conrad
Willems (°1983) vertrekt in zijn werk doorgaans vanuit
drie ankerpunten: geometrie, herhaling en modulariteit - de
mogelijkheid om delen los te koppelen van elkaar en terug in
elkaar te laten opgaan. Als een volleerd constructivist maakt
hij imaginaire architecturale en ruimtelijke constructies. Zijn
pentekeningen en stenen sculpturen roepen bij de kijker
vaak vreemde vormen van herkenning op. De kunstenaar
vertrekt niet vanuit een vooraf bepaald plan, maar laat zijn
hand de richting van het finale patroon en de vorm bepalen.
Gelaagdheid is een belangrijk motief: door verschillende
tekeningen, bouwlagen of doorzichten op elkaar in te laten
spelen, zorgen de werken voor nieuwe gewaarwordingen en
ervaringen rond ruimte.
In 2017 werd de kunstenaar geselecteerd voor de
Godecharle-prijs die hem, samen met drie andere jonge
beeldhouwers, schilders en architecten, de kans bood om
onder het thema Palimpsest een werk in situ te realiseren in
het Waals-Brabantse Waver. Conrad maakte verschillende
ingrepen in het landschap, gebruikmakend van bakstenen
die hij via incisies in het landschap inbedde.
18

Voor Dolers werkte Conrad op dezelfde manier: zijn ingreep
gaat uit van het landschap, hoe dat bekeken, ervaren en
gezien wordt door voetgangers en fietsers – en hoe iets
toevoegen of wegnemen dat landschap en die ervaring
verandert. De onmiddellijke aanleiding voor het werk is een
bestaande betonnen plaat die de overweldigend groene
omgeving doorbreekt: een industrieel spoor in een natuurlijk ogend landschap, geplaatst volgens de wetmatigheid
van ingenieurs. In Conrad’s werk wordt de betonnen plaat
een sokkel voor een sculptuur uit dertien elementen – snelbouwblokken bestaande uit wit zand en kalk – die op elkaar
worden gestapeld tot een toren met vier verdiepingen. De
onderdelen zijn niet aan elkaar bevestigd. Door het sterke
contrast met het glooiende landschap dwingt het werk
wandelaars te stoppen en te kijken. De intrinsieke openheid
van het werk vestigt de aandacht terug op het landschap
en de omgeving – de industriële betonnen plaat wordt een
soort kijkplatform.
The Belgian artist Conrad Willems (°1983) - currently
residing in Ghent - usually focuses his work on three
fundamentals: geometry, repetition and modularity: the
possibility of disengaging parts from one another and
allowing them to re-engage. Similar to an accomplished
constructivist, he creates imaginary architectural and
spatial constructions. His pen drawings and stone sculptures – strict geometric patterns of varying shapes and
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dimensions – thrust the onlooker into a strange world of
recollections. The artist never starts with a preconceived
idea, but allows his hand to define the direction and
pattern, as he’s working.
For Dolers, Conrad used the same approach: his intervention is determined by the landscape - how it is perceived,
experienced and seen by walkers and bikers alike - and
how either adding or removing something affects that
experience. The starting point is an existing concrete
plate piercing the mostly green environment: an industrial remnant in the midst of a seemingly natural area,
positioned according to the laws of engineers. Conrad’s
work turns this concrete plate into a sculpture comprised
of thirteen elements – construction blocks in white sand
and plaster – that are carefully placed to make a tower of
four floors high.
De Franse kunstenaar Gabriel Jeanjean (°1994) werkt
vaak op de grens tussen verschillende werelden. Dat
komt doordat hij een hele poos in Afrika en vervolgens
in Zwitserland woonde. Beïnvloed door de contrasten in
levensstijl, kleuren, landschap en maatschappij tussen Noord
en Zuid, verweeft hij soms onbewust eigenschappen van de
Westerse wereld met deze uit het Afrikaanse continent. De
kunstenaar maakt installaties waarin zijn specifieke beeldtaal
22

als een visueel en virtueel mechanisme associaties rond
beide werelden kan oproepen.
Voor Dolers gaat de kunstenaar, die al een tijdje woont en
werkt in Straatsburg, samen met de Duitse kunstenaar Timo
Poeppel aan de slag aan de Oude Dender, niet zover van
de site Oud Klooster. Hier gaan de beide kunstenaars de
confrontatie aan met hedendaagse ecologie als richtingaanwijzer voor een landschap in verandering.
Jeanjean bouwt een installatie als een soort apparatuur
waarbij een lange mast verschillende beweegbare onderdelen draagt; onderling met elkaar verbonden via verschillende
zelfgemaakte mechanismen. Het geheel wordt aangedreven
door natuurlijke energiebronnen, waaronder wind-, water- en
zonne-energie. Mede dankzij het opgepompt grondwater
uit Poeppels naburige installatie komt het ‘apparatus’, zoals
hij het zelf ook omschrijft, in beweging. Jeanjeans Hybernate
Green Generator produceert zo een nieuw type energie.
Via deze installatie wil de kunstenaar tonen hoe kunst, de
productie en de disseminatie ervan een stempel kan leggen
op het karakter van het (toekomstige) landschap. Jeanjean
koos voor zijn site-specifieke installatie de plek aan het
Oud Klooster. Zijn bekommernis rond het ongebreideld
consumentisme, het uitputten van natuurlijke bronnen en de
globale vervuiling, uit hij via het gebruik van natuurlijke en
gerecupereerde materialen: hout, motoren, zonnepanelen,
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stukjes gevonden plastiek, draden en bladeren. Dit alles
behoort tot zijn toolkit.
Zijn installatie lijkt door het gebruik van een via het land
aangedreven motor ruimte te laten voor verschillende
thoughts in progress waarin nieuwe technologie wordt
geïntroduceerd en de natuur een onderdeel van zijn werk
wordt. Via deze technische installatie tracht de kunstenaar in
het landschap te schilderen: hij drijft mechanische elementen natuurlijk aan, zijn mast vangt verschillende energetische

bronnen op die op hun beurt de mogelijkheid bieden
om nieuwe artistieke vormen, verrassende geluiden en
schilderkunstige beelden te genereren. Aan de windmolen
hangt een klok die nieuwe tonen voortbrengt. Daarmee stelt
Jeanjean zich de vraag wat Land Art vandaag de dag kan
bijdragen. Niet alleen voor de kunst in het algemeen, maar
ook als oplossing voor het huidige ecologisch vraagstuk. De
natuur als een hedendaags en artistiek laboratorium, waar
zuivere energie, klank en beeld schilderkunstig en verfrissend nieuw gecomponeerd worden.
The French artist Gabriel Jeanjean (*1994) often
works on the fringe of two different worlds thanks to
him spending a lot of time in Africa and also living in
Switzerland.
For Dolers, the artist - who has been living and working
in Strasbourg for a while - takes over the Oude Dender,
close to Oud Klooster, in a collaborative effort with the
German artist Timo Poeppel. Both artists tackle the
current ecology, as a marker for a landscape in a state
of flux. Thanks to Poeppels next-door installation, which
pumps up groundwater, Jeanjean’s apparatus (as he,
himself, calls it) is able to produce movement. Jeanjean’s
Hybernate Green Generator thus produces a new kind of
energy.
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The installation is meant to show how art - the production
and diffusion of it - can define the character of (future)
landscapes. He addresses his concerns about rampant
consumerism, the exhaustion of our natural resources
and global pollution by using only natural and recycled
materials. Wood, old engines, solar panels, bits of
recovered plastics, threads and leaves. All of these have a
place in his toolkit.
The artist attempts to paint the landscape by mechanically activating natural elements. Jeanjean tries to articulate
the question of how Land Art can contribute, not only as
art, but mainly as a contemporary ecological examination.
De Duitser Timo Poeppel (°1983) behaalde een
bachelor in architecturale belichting aan de Hogeschool
voor Toegepaste Wetenschappen en Kunst in Hildesheim
bij Hannover, en een master in publieke kunst aan de
Hogeschool voor Beeldende Kunst in Saarbrücken. Hij groeide op in Eckernfürde, een klein kustplaatsje in NoordoostDuitsland, vlakbij de Baltische Zee en niet ver van de Deense
grens. In de artistieke keuzes die de kunstenaar maakt, geeft
de omgeving vaak richting aan zijn pad en bepaalt net dat
wat hem aanzet tot handelen. Poeppel observeert liever
eerst en tast af wat wel of niet aanwezig en voorhanden is op
een plek. Zijn blik wordt vaak gestuurd door het oneindige

dat achter de horizon en onder de grond te vinden is. Pas
dan trekt hij erop uit, verzamelt hij inzichten over interacties
tussen lichaam, ruimte, licht en geest. Poeppel is daarbij een
globetrotter. Hij reisde reeds doorheen de vijf continenten
en zocht er vooral naar de essentie van het innerlijk gevoel in
relatie tot de directe omgeving, zowel de natuurlijke als de
steedse.
Ooit stapte de kunstenaar negen lange uren de stroom
van een rivier af, van bron tot monding, dwars doorheen
de stad en door onvoorziene tunnels en bochten waar
het water door meanderde. De plek zelf deed er niet toe,
wel de schommelingen in gevoel en ritme en de op zijn
traject tegengekomen natuurlijke en steedse wrakken en
brokstukken, waaronder autobanden, fietsen, karkassen van
dieren en andere rotzooi. Hij filmde zijn tocht via een camera
op zijn borstkas gemonteerd, waarna hij met de beelden
vier collages componeerde. Vier trajecten, vier ritmes en
vier regio’s van eenzelfde stroom op beeld gebracht. Alle
vier geregistreerd dankzij de bewegingen van zijn lichaam
doorheen het landschap. Of hoe het lichaam een klankbord
kan worden van het landschap.
Voor Dolers werkt de kunstenaar samen met de Franse kunstenaar Gabriel Jeanjean. Ze ontwierpen een installatie aan
de Oude Dender, daar waar de grondwatertafel hoog staat
en waar moerasplanten en grassen vrij spel krijgen tussen
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diverse plassen. Voor hun installatie gebruikten ze zowel
technische als natuurlijke middelen. In een door Poeppel zelf
gegraven waterput van anderhalve meter diep wordt water
weggepompt met een pomp die door iedereen manueel
bedient kan worden. Dat water baant zich vervolgens een
weg richting de Hybernate Green Generator van Jeanjean.
Het weg- en toestromen van het water is hier van tel; als een
graadmeter voor een nieuw soort tijd en nieuwe energie. Het
systematisch terugkomen van een natuurlijk gegeven dat
zich opnieuw en onophoudend een weg weet te banen op
bepaalde plekken, wars van de meetbare tijd.
German-born Timo Poeppel (*1983) earned his bachelor’s degree in Architectural Lighting at the Academy
of Applied Sciences and Art in Hildesheim, just outside
of Hannover, as well as a master’s degree in Public Art
at the Academy of Visual Arts, Saarbrücken. He grew up
in Ekernfürde, a small seaside town in the North-East of
Germany, close to the Baltic Sea and the Danish border.
His artistic choices are guided by his environment, which
incites him to act. Poeppel prefers to observe first and
seek out that which is useable within the area. His gaze is
often guided by the infinite, beyond the horizon or under
the ground. Only then does he start collecting insights
about body, space, light and spirit. Poeppel is a globetrotter. He has travelled through five continents, where he
essentially searches for an inner feeling in relation to the
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direct environment, be it in natural or urban settings.
For Dolers, the artist collaborates with the French artist
Gabriel Jeanjean. They designed an installation along
the Oude Dender, where the ground water table is at
its highest, allowing swamp flora and grasses to flourish
between the pools of water. Water is pumped up from
Poeppel’s hand-dug pit, by a mechanism that can be
activated by anyone.
The ebb and flow of the water is the primary feature here:
a kind of guage for a new form of time and energy. It’s the
systematic return of a naturally occurring element that
manages to constantly find its way back to certain areas,
straddling measurable time.

De Poolse video-, performance- en installatiekunstenaar
Jakob Buraczewski (°1987) studeerde zowel aan
de Hogeschool voor Beeldende Kunst in het Duitse
Saarbrücken, als aan de Universiteit van Aberystwyth in
Wales en aan de Kunsthogeschool in het Duitse Trier. Initieel
focuste zijn praktijk eerder op de schilderkunst, waarin
een abstract expressionistische toets veelal de bovenhand
haalde. Langzaamaan ruimden kleur, compositie en zuivere
expressie baan voor textuur, beweging, tijd, ruimte en
de perceptie hiervan bij de beschouwers van zijn werk.
Projectie en performance werden het nieuwe canvas waarop
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Buraczewski zijn kunst inschrijft. Vooral de lijn tussen
natuurlijke fenomenen en fenomenen die cultureel bepaald
en gemodelleerd worden, vormen het onderzoeksterrein
van de kunstenaar. Buraczewski is spaarzaam met zijn
productie: meestal zien twee tot drie projecten per jaar het
licht.
Sinds 2012 speelt het auditieve een belangrijke rol in
Buraczewski’s werk. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien
de kunstenaar ook muzikant is. Veelal speelt hij met de
noties herinnering, tijd, vervagen, geheugen, het geworteld
zijn in en ontworteld zijn uit een plek, zoals met Untitled
uit 2015, waarin hij de dikke, eeuwenoude wortels van een
boom uit een voormalig tehuis voor kinderen naar een
kunstplek in Keulen sleepte. Buraczewski maakt auditieve en
visuele composities die plaatsgrijpen in een bestaande en
vaak geësthetiseerde ruimte. Tijd en de invulling van tijd in
een bepaalde plaats staan centraal in zijn werk. Het is deze
kruisbestuiving samen met die tussen geluid en bewegend
beeld die de kunstenaar drijven en inspireren in wat hij doet.
Buraczewski maakt voor Dolers een sound piece doorheen
het hele parcours.
Op elke plek waar er door andere kunstenaars gecreëerd
werd, ging de kunstenaar langs met opnameapparatuur. Hij
nam er de specifieke geluiden van hun artistieke interventies
op en versmolt die met geluiden van organische elementen
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die hij op zijn pad doorheen het Dendermondse landschap
vond. Zijn performance en sound piece Untitled geven op 1
juni de feestelijke aftrap voor het Dendermondse landschapsproject Dolers.
The Polish video-, performance- and installation artist
Jacob Buraczewski (°1987) attended the Academy
of Visual Arts in Saarbrücken and the Academy of Art
in Trier, both in Germany, as well as the University of
Aberystwyth in Wales. The artist examines the boundaries between natural phenomena and their culturally
acquired counterparts.
In 2012, sound began to play an important role in
Buraczewski’s work. This is not very surprising, considering the fact that the artist is also a musician. He often
plays with the notions of remembrance, time, fading,
memory, being rooted in or uprooted from a place,
Buraczewski creates auditory and visual compositions,
which take place in existing and often aesthetically
modified spaces. Time, and the filling thereof, is a central
theme in his work. Buraczewski made a sound piece for
Dolers that can be heard throughout the whole site. Using
different recording devices, the artist recorded specific
sounds from each stop along the way and blended those
with the organic sounds of Dendermonde’s landscape.

In de artistieke praktijk van beeldend kunstenaar Veroniek
Van Samang (°1988) spelen fenomenen als verbondenheid, ecologie, natuur, en de wereld als een dorp een niet
geringe rol. Zowel met haar kleurrijke installaties, haar
ceramiek en sculpturen als met haar schilderijen creëert ze
op het eerste zicht frisse, speelse en verrassende ensembles.
Vaak werkt Van Samang op canvas of op gerecupereerde
dragers waarop ze dan haar kleurrijk beeld- en taalpalet
vrij spel geeft. Pas bij nader inzien en bij grondiger lectuur
wordt gaandeweg duidelijk wat de kunstenaar in feite wakker
en bezighoudt: sociale relaties, angsten, existentiële vragen,
corruptie en de keerzijde van kapitalisme. Het zoeken naar
een plek en een weg doorheen dit bestaan.
Het samenstellen van installaties vergt tijd bij Van Samang.
Als een jonge sjamaan die nog net die allerlaatste trefzekere
stappen ontbeert, schikt en herschikt ze haar werken, vult ze
deze aan met natuurlijke elementen, haalt ze haar paneeltjes
als parels en kralen aan een ketting weer van de wand, om ze
vervolgens op bijna rituele wijze tot een geheel te vervlechten binnen een eigen, haast sacrale plek. Zo creëert Van
Samang haar eigen wereld, vertaalt ze haar eigen universum
en bedenkt ze plekken die voor even veiliger voelen.
Met Propriété privée – Défense d’entrer, dat zich aan de St.
Onolfspolder aan de Schelde situeert, hekelt Van Samang
enerzijds de hedendaagse tendens om astronomische
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bedragen neer te tellen voor een al te klein lapje grond.
Anderzijds spiegelt ze ons ook net die stukken land voor,
die als verloren en verloederd worden achtergelaten;
desolate ‘niemandslandjes’ van kleine en grotere rommel.
Geïnspireerd op Vlaamse koterij bouwt de kunstenaar een
installatie, als een shelter, waarin ze enerzijds haar frustraties
en bezorgdheden over de Westerse bezitsdrang aan de
kaak stelt en anderzijds ook ruimte geeft aan haar eigen
verlangen tot het vinden van een droomplek. Op de haar
typerende manier bouwt ze een persoonlijke schuilplaats
met behulp van gerecupereerd en gerecycleerd materiaal.
Als een postmoderne jager-verzamelaar raapt en brengt ze
samen, componeert ze een verassende kleurrijke constructie
die voor even haar zeer persoonlijke eigendom wordt.
Verboden binnen te treden. Haar shelter is een kruising
tussen een speelse boomhut en een tragische, realistische
vluchtelingenrefuge die tot leven komt dankzij Van Samangs
expressief kleur- en taalgebruik.
Nietig is het bestaan is een verzameling van zestig kleine
bergen van om en bij de halve meter hoog. Samen vormen
deze beschilderde steenhoopjes aan de Dender felle
lichtpuntjes op een anders door beton gedomineerde plek.
De reling nabij het werk herinnert aan de autosnelweg
die het Vlaamse landschap doorklieft. De installatie groeit
gedurende de hele duur van het Dolers traject: doorheen de
tijd komen andere bergjes de reeds bestaande vergezellen.
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In the artistic endeavours of Antwerp-born visual artist
Veronique Van Samang (°1988), the phenomena
of inter-connection, ecology, nature and the concept of
the global village play a predominant part. Her colourful
installations, her ceramics and sculptures, as well as her
paintings, initially seem fresh, playful and surprising
ensembles. However, upon closer inspection and deeper
analysis it becomes obvious what keeps the artist awake
at night: social relationships, fears, existential questions,
the flipside of corruption and capitalism. In short, the
search for a path and a place in this existence.
Propriété privée – Défense d’entrer, located in the St.
Onolfspolder alongside the Scheldt, critiques the current
trend of buying a tiny patch of land for astronomical
amounts of money. The other side of the coin shows those
same little patches of ground, abandoned and unloved;
desolate little tid-bits of no-mans land strewn with small
and big junk alike. Her shelter is a cross between a playful
tree house and a tragic, rather realistic, refugee shelter,
which comes alive thanks to Van Samang’s animated use
of colour and language.
The Insignificance of Being (Nietig is het bestaan) is a
collection of sixty small mounds - each about 50 cm in
height - along the other arm of the Dender, just by the
Pottelbergse Schorren. These small painted piles of stone

are akin to bright lights in a mostly concrete-encased
landscape, like a balustrade along the highway, cleaving
its way through the Flemish countryside.
De Poolse kunstenaar Jan Sajdak (°1987) studeerde zowel
antropologie als beeldhouwkunst aan respectievelijk de
Universiteit van Warschau en aan de Academie voor Schone
Kunsten in dezelfde stad. Zijn afstudeerproject Shoal /
Hanging Library uit 2016 trok meteen de aandacht dankzij
zijn verfrissende impact en het ecologisch en natuurlijk
materiaalgebruik. Shoal is een arboreale en tubulaire
constructie waarin natuurlijke elementen worden samengebracht. Het zijn nesten vervaardigd uit vervlochten wilg
en hazelaar, gemaakt op mensenmaat en bedacht als rust-,
slaap- en speelplekken. Sajdaks nesten zijn ongeveer 2 op
1,5 meter. Ze kunnen zowel de vorm aannemen van hangende constructies in bomen als van staande elementen in het
landschap. Het zijn ritmisch gecomponeerde stilteplekken;
geborgen nesten waar de relatie kunst, mens en landschap
hun vorm krijgt. Mocht de kunstenaar vrij spel krijgen, dan
zou hij er steeds meer bouwen, als bouwstenen van een heus
bijennest op mensenmaat.
Op het Poolse Land Art Festival in 2017 toonde Sajdak drie
grote, eivormige nesten gemaakt van vervlochten twijgen die
in hun geheel telkens ondersteund werden door een tiental
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hoge takken. Om deze constructies, gelijkend op mobiele
cocons, te vervaardigen, gebruikte de kunstenaar twijgen
van hazelaar die hij ter plekke zocht en vervlocht tot bijna
twee meter hoge manden. Na een korte droogtijd werden
deze met stellingen en steuntakken gepositioneerd in het
uitgestrekte landschap. De manden leken wel reuzespinnen
die traag voortschrijdend de Poolse vlaktes koloniseerden.
Sajdaks constructies infiltreren steeds in groep in het
landschap. Zijn biomorfe installaties zijn als tijdelijke gasten
in het land. Ze komen toe, laven zich aan de omgeving en
trekken ongegeneerd en zonder al teveel lawaai verder
naar een andere wereld. Ze zijn aanwezig, maar slechts
voor even. Voor Dolers bedacht de kunstenaar gracieuze
en hybride Waterbirds van gevlochten wilgentakken. Deze
vogels van vlechtwerk strijken voor even neer aan de oevers
van de Kalendijk, in de groene gordel van de stad. In de
wereld van Sajdak behoren ze tot dezelfde bijna fabelachtige
migrerende familie als zijn Shoals. Sajdak zoekt steeds. Hij
snijdt takken, trekt ze krom en recht ze of buigt ze om tot hij
het idee van vogel bij de toeschouwer heeft aangewakkerd.
Hij meet en verbindt tot hij een groep symbolisch weergegeven watervogels bekomt. Als ranke zwanen, voorzichtig
staand op twee lange poten in en aan de oevers van het
water, trotseren ze voor Dolers het moeras en het drassige
landschap in en rond Dendermonde. Voor even, waarna ze
migreren naar andere, deels imaginaire contreien.
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The Polish artist Jan Sajdak (°1987) studied anthropology
and sculpture, respectively at the University and the
Academy of Fine Arts in Warsaw. His final project Shoal/
Hanging Library from 2016 was immediately distinguished
by its refreshing impact and environmentally sound use of
materials. Shoal is an arboreal and tubular construction,
joining a number of natural elements. The pieces are basically nests constructed from interwoven willow and hazel
branches, made to human size and intended for resting,
sleeping and playing. Sajdak’s nests measure approximately 2 by 1,5 meters. They can be suspended from trees or
placed as standing elements in the landscape.
Sajdak’s constructions permeate the landscape in packs.
His bio-morphic installations are like fleeting guests in the
landscape. They arrive, they engage with the environment
and unashamedly, yet gently, move on to other realms.
For Dolers, the artist created graceful and hybrid
Waterbirds, using interwoven willow branches. The
plaited birds descend momentarily along the banks of
the Kalendijk, adjoining Dendermonde’s green belt. A
second colony found its home at the Killeweg. In Sajdak’s
world they belong to the same fantastical, migrating
family as his Shoals.
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De noties ‘ruimte’ en ‘vergankelijkheid’ sluipen al een
poosje door in het werk van de Belgische kunstenaar
Jonas Vansteenkiste (°1984). Zowel in zijn sculpturen,
installaties, video’s, tekeningen en foto’s verkent de
kunstenaar de contouren van die ruimtelijkheid in mentale
en in architecturale zin. Door in te zetten op werkelijk
geconstrueerde (denk)kaders; individuele Denkraums waarin
subtiel uit persoonlijke anekdotiek wordt geput, bouwt de
kunstenaar vanuit een omringende chaos een eigen orde op
waarin de toeschouwer steeds welkom is. In Vansteenkistes
tekeningen dringt de kijker enkel binnen via de blik, stuit hij
haast letterlijk op muren die elke verdere fysieke toegang
tegenhouden. Mentaal blijven Vansteenkistes tekeningen
echter systematisch deuren openen.
In 2017 raakte de kunstenaar geïntrigeerd door de relatie
tussen huis en landschap en de resonanties tussen beiden.
Voor Dolers borduurt de kunstenaar verder op dit gegeven.
Hij brengt het landschap in het huis binnen en de notie (t)
huis in het landschap. Vanuit deze echo ontstond zijn doorlopend onderzoek Orarum Fracta, Fractus Domum, wat vrij
vertaald zoveel betekent als ‘gebroken landschap, gebroken
(t)huis’. Vooral de spanning tussen wat behouden blijft en
wat zal verweren, spreekt de kunstenaar aan.
Voor dit werk drenkt Vansteenkiste gestileerde rozetten
in een palet artificiële grasgroene tinten. Ze herinneren
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aan plaasteren florale plafondornamenten in 19de-eeuwse
burgerhuizen, en lijken in eenzelfde beweging een directe
verwijzing te zijn naar grond-, gras- en mostinten in het
Vlaamse landschap. Dankzij dit diepnatuurlijke kleurgebruik,
is het alsof het groen in Vansteenkistes werk het plaasteren
rozetmotief gradueel overwoekert: de natuur als overwinnaar op de cultuur. Inspiratie hiervoor vond de kunstenaar
naar aanleiding van een residentie in het Emile Van
Dorenmuseum in Genk die de geschiedenis van het plaatselijke landschap in relatie tot de toenmalige architectuur en
de landschapsschilderkunst bevroeg. De rozetten vonden
toen hun eerste vorm in Vansteenkistes artistieke praktijk.
Voor Dolers maakt de kunstenaar twee rozetwerken die
inhaken op de notie ‘vergankelijkheid’. Op een leegstaand
huisje aan de Schelde in Grembergen tovert Vansteenkinste
een eerste, één meter hoge rozet tevoorschijn op de muur.
Deze Fractum Domum begrast hij, als was het een ornament;
een tijdelijke graffiti als onderdeel van een constructie die
gedoemd is om te vergaan, net zoals het huisje dat voor
de duur van Dolers de tijdelijke residentie wordt voor de
Koreaanse kunstenares Su Jung. Voor zijn andere werk,
Fractum Patria, bedenkt de kunstenaar minimale rozetten
naast de nieuwe dijk in het toekomstige overstromingsgebied Vlassenbroek. Deze rozetten ontstaan door het
wegschrapen van de bovenste moslaag op een verharde
ondergrond. Ook deze rozetten zullen na natuurlijke
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overwoekering niet meer zijn dan een herinnering; glooiingen in het landschap, die sporen nalaten van tijdelijke
domesticatie. Beide werken die Vansteenkiste bedacht voor
Dolers vormen echo’s van elkaar. In beide werken zullen tijd
en natuur ten gepaste tijde verder hun gelaagde gangetje
gaan.
The ideas of ‘space’ and ‘ephemerality’ have slowly
been seeping into the work of Belgian artist Jonas
Vansteenkiste (*1984). His sculptures, installations,
videos, drawings and photographs all explore the contours of spaciousness, both mentally and architecturally.
In 2017 the artist became fascinated by the relationship
between home/house and landscape, and the way they
interact. This is the theme he decided to expand on
for Dolers. He brings the landscape indoors and the
notion of home/house into the landscape. This led to his
ongoing research project Orarum Fracta, Fractus Domum,
liberally translated as ‘broken landscape, broken home/
house’.
For this particular piece, Vansteenkiste has chosen
stylized rosettes in a palet of artificial grassy-green
hues. They are very reminiscent of the old plaster floral
rosettes you can still see in some 19th century houses.
The inspiration came after the artist did a residency at

the Emile Van Dorenmuseum in Genk, during which he
researched the relationship between the history of the
local landscape and the architecture of the time, as well
as landscape painting. This is when the rosettes started
appearing in Vansteenkiste’s work.
For Dolers the artist created two rosette pieces.
Vansteenkiste conjures the first - a 1-meter diameter
rosette - on the wall of an abandoned house in
Grembergen, along the banks of the Scheldt.
The second piece is a set of minimal rosettes along
the new embankment in the soon-to-be flood area of
Vlassenbroek. They are created by scraping away the
top layer of moss down to the hard underground. The
rosettes will eventually end up being nothing more than a
memory, a slight dent in the landscape that hints at some
kind of transient intervention.

Maika Garnica (°1992) studeerde in 2015 aan de

Antwerpse Academie af als master in de beeldhouwkunst en
ontving datzelfde jaar nog de prestigieuze Academia Belgica
Prijs in Rome. Een jaar later behaalde Garnica een master
Onderzoek in Kunst en Design aan het Antwerpse Sint
Lucas. Sindsdien rijgt ze diverse groepstentoonstellingen op
belangrijke kunstplekken aan elkaar.
43

44

45

Garnica maakt sculpturen, acties of performances en
ceramische geluidsobjecten. Een uitwisselingsprogramma
dat haar naar Genève bracht alsook haar ervaring als
muzikant vormen de aanleiding voor haar geluidsobjecten.
In haar geluidssculpturen Five Forms Five Sounds brengt
de kunstenaar nieuwe klanken voort en exploreert ze ten
gronde de relatie tussen het instrument en het lichaam van
de bespeler. Dat deed ze bijvoorbeeld al met Soundobjects
I to III waarvoor Garnica een ceramische handxylofoon, een
trompet en een blaasinstrument bedacht. Recent wordt de
kunstenaar getriggerd door het fenomeen van vasthouden
en loslaten en het fragiele evenwicht daartussen; het moment waarop alles met elkaar in balans is. Op een poëtische
manier kaartte ze zo het belang van harmonie aan via de
performance Lifting – Holding – Letting Go waarin de kunstenaar haar gewicht in plaaster dat via een draad over een balk
met haar was verbonden, zo lang mogelijk probeerde vast te
houden. Dit tot het geheel barstte en er niets anders opzat
dan letterlijk en figuurlijk los te laten.
Maika Garnica maakte voor Dolers een grote mal op de site
van Zwijvekekouter, vlakbij de Dender. Ze groef eigenhandig
een kuil van 4 meter diameter met de schop uit en doopt
ze om tot Earth Shape. Als uitvergrote klankschalen waarbij
de radii en randen duidelijk afgelijnd zijn. Daarin nodigt ze
bezoekers uit om in een intieme setting naar geluidsfragmenten van originele klankschalen te luisteren. Zo vinden
er gedurende de looptijd van het project Dolers zomer
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verschillende happenings plaats waarbij de kunstenares
geïnteresseerden uitnodigt om de schaal op een fysieke
manier te beleven. Ze doet dit door samen in haar Earth
Shape te liggen, en daar te luisteren naar composities.
Garnica’s Earth Shape herinnert in vorm aan mallen voor en
masse geproduceerde ceramieken containers uit het oude
Azië. Ze dienden om graan in te bewaren en vervolgens
aan dorpelingen te verdelen. Of hoe het hedendaagse
landschap nog steeds een container van giften is; van geven
in zijn meest natuurlijke vorm.

Maika Garnica’s contribution to Dolers can be found in
Oud Klooster-Zwijveke, along the Dender. She dug out
a 4-meter diameter mold with a spade and called it an
Earth Shape. They resemble over-sized singing bowls,
with perfectly outlined edges, in which the artist invites
the public to sit down with her and listen to specially
composed sound pieces .

Maika Garnica (°1992) received her master’s degree in

sculpture at the Antwerp Academy in 2015 and went on to
win the prestigious Academia Belgica Prize in Rome, that
same year. A year later, Garnica got a master’s degree in
Research in Art and Design at St.Lucas, also in Antwerp.
She has been invited to numerous group exhibitions at
important art venues , ever since.
Garnica makes sculptures, acts or performances and
creates ceramic sound objects. In her sound sculptures,
Five Forms Five Sounds, the artist creates new sounds as
she explores the relationship between the instrument and
the body of the performer. Recently, she has been stirred
by the phenomena of holding-on-to and letting-go and
the fragile equilibrium between both; the moment when
everything is in balance.

Multimediaal Roemeens kunstenaar Nicolae Romaniţan
(°1991) tekent, fotografeert, en schildert. Zijn kleurenpalet
en de gekozen thematiek getuigen doorheen zijn beeldtaal
van existentiële omzwervingen. Het lijkt bij momenten alsof
de kunstenaar bij een aantal ‘Nieuwe Wilden’ in de leer is ge47

gaan, want in Romaniţans neo-expressionistische schilderijen
en tekeningen krioelt het soms van gezichtsloze en net niet
gehavende mensenmassa’s, wordt er met kleur gespeeld als
graadmeter van gevoel, en buitelen figuren via een aantal
gericht aangebrachte penseel- en potloodtrekken de dieperik in of worden ze de hoogte in gestuwd. Vaak doorklieven
strakke, diagonale lijnen als speren het hele strijdtafereel.
Ook Romaniţans grafische werk en zijn foto’s geven een
inkijk in de soms donkere kantjes van ons bestaan. Geweld,
verdriet, seks, moord, terneergeslagen en uitgemergelde
personages, getergd en geplaagd door bestialiteiten brengt
de kunstenaar via trefzekere lijnen aan op vaak gedagtekende dragers van papier. Zijn fotografie schrijft zich moeiteloos
in het artistieke genre in. Zijn geënsceneerde beelden en
collages verraden in zijn fotografie een zin voor het anders
vastleggen van tijd en documentatie. Met vlag en wimpel en
een enkele betonnen architecturale constructies schept hij
nieuwe vrijheidsbeelden, waarin de kunstenaar heel af en
toe de discrete rol van klopgeest speelt.
Recent bracht Romaniţan een aantal van zijn personages
aan op minder conventionele dragers: muren van vervallen
huizen, betonnen constructies ergens verscholen in het
Transsylvanische landschap. In Grembergen maakt de
kunstenaar tekeningen met houtskool op acht steunpilaren
van een brug over de Schelde. Het is de textuur van de
deels geverfde en deels afgebladderde pilaren die het
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narratief van de tekeningen mee bepalen. Zijn personages
lijken rechtstreeks uit cartooneske street art te komen maar
op geen enkel moment komt hier industriële materie aan
te pas. De kunstenaar werkt met zuiver natuurlijk en lokaal
gevonden materiaal. De uitgestrektheid van de brug heeft
iets weg van een moderne grot waarvan hij de ingewanden,
de pilaren, bewerkt met modder, slib, houtskool en klei uit
de directe omgeving. Ze herinneren aan de eerste materialen die in de hele kunstgeschiedenis gebruikt werden om
tekeningen en sculpturen te realiseren. Zo vormt het voor
Dolers gerealiseerd muurwerk van Romaniţan Inconcrete
Murals / Concrete Walls een geborgen en intiem heiligdom
waarnaar de kunstenaar verlangt; als een soort postindustrieel en postmodern Stonehenge, waarin in snel tempo en met
een paar vloeiende lijnen honderden getekende personages
rituele dansen lijken uit te voeren. Op deze dichtbevolkte
plekken brengt de kunstenaar mensen van modder aan op
de pijlers. Zo bouwt hij aan een hedendaagse shelter met
rotstekeningen waar nog steeds ruimte is voor licht, lucht,
graffiti en oude tags, alsook een gevoel van eenheid en
samenhorigheid tussen de afgebeelde mensen. Dat ook.
Romanian-born multi-media artist Nicolae Romanitan
(*1991) draws, photographs and paints. His colour palet
and chosen themes confirm his existential peregrinations.
At times, it feels like the artist was educated by a bunch of
Neo Expressionist painters. Romanitan’s paintings and
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drawings are crammed with faceless and writhing masses
of people; colour is a major player in determining the
mood; cartwheeling figures, expertly applied with a few
brush or pencil strokes dart up or down.
Romaniţan’s graphic work and photography unveils some
of the darker angles of life. The artist manages to depict
violence, grief, sex, murder, defeated and famished
characters, tortured and plagued by numerous bestialities, with accurately drawn lines, often on dated support
paper. His photography could easily fit the canon.
Recently, a number of Romaniţan’s characters have
been cropping up on less conventional supports like
the remaining walls of crumbing buildings, on concrete
structures somewhere in the middle of the Transylvanian
landscape. In Grembergen, the artist uses the eight
support pillars of a bridge over the Scheldt as a canvas
for his charcoal drawings. The texture of the peeling
paint helps the narrative take shape. His characters look
like they just jumped out of a cartoon but there is not
a hint of “industriality” about any of it. The artist only
uses locally sourced natural materials. The piece that
Romaniţan created for Dolers, called Inconcrete Murals /
Concrete Walls, represents a hidden and intimate sacred
space that the artist longs for; a bit like a post-industrial
and post-modern Stonehenge, incorporating fluid line
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drawings of hundreds of characters, seemingly performing a ritualistic dance.

Remi Verstraete (°1988) tekent, wandelt, meet en
herschikt plaatsen op zijn weg en doorheen zijn pad. Sinds
een paar jaar trekt hij er regelmatig alleen en te voet op uit.
De kunstenaar zoekt de uitgestrektheid op. Van vertes, van
vlaktes.
Verstraetes omzwervingen brengen beelden voort. Foto’s
en tekeningen worden samengebracht in een digitale
omgeving. Hij schikt en rastert wat hij vindt en maakt. Soms
materialiseren zijn tekeningen en foto’s tot grote prints.
Hij kiest en print deze beelden telkens op maat van de
ruimte waarin ze getoond worden en hangt ze met enkele
nagels aan de muur. Deze installaties ziet hij als fysieke,
en mentale ruimtes in de bestaande omgeving. Soms
rangschikt hij tegels of piepschuimblokjes naast elkaar tot
nieuwe dambordpatronen. Vaak cirkelt zijn werk rond het
arbitrair concept van grens en non-grens. Remi Verstraete
is een wanderer: steeds en route, voor, door en in zijn werk.
Het op weg zijn, het proces, het efemere, veranderende en
vergankelijke komen steeds weer terug in zijn beelden en de
materialen die hij gebruikt. Zo zijn er de dunne witte lijnen in
een geprint beeld, het gebruik van dun papier, de aandacht
voor wolken.
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te brengen ontstond een lijn door het landschap die doet
denken aan Richard Longs iconische A Line Made by Walking
uit 1967. Voor dit in situ werk waren het pad en de plek
eerder architecturaal dan arbitrair gekozen. De bomen, de
bestaande weg, de beekjes naast de bomenrijen, de nabijgelegen dijk fungeerden als topografische ankerpunten.

Verstraete maakte tochten doorheen onder andere Finland,
Zweden, Ierland, Japan, Tanzania, Brazilië, Bulgarije,
Oekraïne en de VS. Zijn werk kan gezien worden als een
kaart of visuele atlas van de wereld. Een verzameling van
verbindingen en verscheidenheid die hij doorheen zijn weg
vindt en voelt, en samenbrengt tot een geheel.
Voor Dolers ging Verstraete aan de slag in het natuurgebied
Vlassenbroek dat momenteel wordt omgevormd tot overstromingsgebied. Om dieper in het natuurgebied te komen,
stapte de kunstenaar, vertrekkende van een bestaande weg,
midden tussen twee bomenrijen door de begroeiing. Na
een honderdtal meter bakende hij een stuk grond van 6 bij 9
meter af. Door steeds terug te keren en werktuigen af en aan
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Verstraete maaide eigenhandig de brandnetels weg, haalde
enkele kuipen wortels uit de grond, woelde en freesde de
aarde om, maakte het stuk grond vlak en bracht met kruiwagens lichtgrijs zand aan van een plek een eind verderop
in het gebied. Hij baseerde zijn ingreep op Karesansui of
droge landschapstuin, waarvan hij er enkele zag in Japan.
Daar bedachten ze een term voor het landschap dat rond
dergelijke tuinen ligt en deel uitmaakt van het perspectief
van de kijker. Ze noemen het shakkei of geleende omgeving.
Karensansui worden vaak aangelegd bij Zen-tempels en
hebben een link met de eeuwenoude Chinese en Japanse
filosofie en landschapsschilderkunst. De tuinen willen de
essentie van het leven en de natuur ontvouwen. Zoals de
19de-eeuwse Japanse prenten van grootmeester Hokusai de
natuur eerst op ingekerfde houtblokken weergeeft, zo harkt
Verstraete met zijn zelfgemaakte houten hark zijn eigen tuin
in tot een reeks patronen waarin de zee en de golven, bergtoppen, plassen water, brandnetels, riet en ruisende bomen
vrij spel krijgen. Voor de hele duur van Dolers onderhoudt
de kunstenaar zijn tuin. Daarna vloeien alle lijnen terug in en
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door elkaar, slaat de regen putten in het tijdelijke landschap
en groeien brandnetels en riet weer over de tuin.

Remi Verstraete (*1988) draws, walks, measures and

rearranges on his route. For the past few years, he has
been walking, by himself. The artist goes looking for
vastness, distance and wide-open spaces. Verstraete’s
wanderings produce images. Photographs and drawings
are usually brought together in a digital support format.
He arranges and rearranges the things he finds and
makes. Occasionally, these materialize into large prints,
the size defined by the space in which they will be exhibited. They are usually just hung up by a single nail. He sees
these installations as physical, or mental spaces, within
a space. He sometimes creates a chequerboard of sorts
with tiles or bits of Styrofoam. His work tends to focus on
the arbitrary concept of borders and non-borders. Remi
Verstraete is a wanderer: always on the go, for, through
and in his work.
For Dolers, Verstraete concentrates on the natural reserve
in Vlassenbroek, which is currently being transformed
into a flood plain. By constantly moving equipment in and
out of the area, a track has been worn into the ground,
reminiscent of Richard Long’s iconic A Line Made by
Walking, from 1967.
He based his intervention on Karesansui, or dry landscape
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gardens, which he had seen in Japan. The Japanese term
describes the landscape around a garden, but which is
still part of the viewer’s perspective; they call it shakkei or,
borrowed environment. These gardens were traditionally
laid out around Zen temples and are also related to
Chinese and Japanese philosophy and landscape paintings. Karesansui are an attempt to elucidate on life and
nature. The artist tends his garden throughout the entire
run of Dolers.
De Nederlander Olivier Rijcken (°1967) werkt sinds
een aantal jaren onverminderd verder aan zijn project Ik
teken voor verandering. Hiermee maakt de kunstenaar met
muurschilderingen en interventies in het landschap zijn zorg
voor een eerlijker en evenwichtigere wereld kenbaar. Via zijn
eigen Dolers-project, dat zijn oorsprong vond in eeuwenoude, Keltische patronen, realiseert Rijcken verschillende
labyrintische en cirkelvormige motieven in het landschap.
Ze bestaan uit diverse materialen en komen in verschillende
maten en formaten. Elke Doler is het unieke resultaat van
de intuïtie van de kunstenaar. Rijckens Dolers variëren van
eerder klein en intiem tot de grootte van een aantal voetbalvelden. Hij harkt ze op het strand, laat ze verschijnen tussen
rotsformaties of fleurt er de muren van huiskamers mee op.
Soms worden zijn Dolers in-situ gemaakt van gevonden materiaal, soms komen ze tevoorschijn door gras weg te zeisen
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of weg te maaien, soms brengt hij ze met verf aan op muren
en plafonds. En heel soms laat Rijcken ze tevoorschijn komen
tijdens een performance waarin zand wordt uitgestrooid bij
een streepje klarinetmuziek en ritmische percussie.
In Rijckens werk is er meestal geen vooropgezet eindresultaat. Om zijn monumentale Dolers te kunnen realiseren,
doet de kunstenaar regelmatig beroep op vrijwilligers die hij
lokaal rond zich schaart. In het verleden bracht Rijcken reeds
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Dolers aan in Ethiopië, Denemarken, Noorwegen, Nederland
en België.
Voor het land artproject Dolers in Dendermonde maaide
Rijckens gedurende een drietal dagen Dolers in dichte
patronen uit en in het veld. Samen namen ze zo’n 300 m²
cirkelvormige en deels parallelle lijnen in beslag, waarbij de
kunstenaar steeds vertrok van patronen die reeds gevormd
werden door de bestaande vegetatie langs de dijken. In

al zijn ontwerpen duiken plant- en bloemmotieven, alsook
inkepingen en uitsparingen op. Ze nemen de bovenhand
in de meeste ontwerpen van de kunstenaar; en niet omgekeerd. Rijckens Dolers zijn in gras aangebrachte bakens van
verbinding, van inspanning en van contemplatie. Ze lijken
bij momenten in elkaar te vloeien. Het is de natuur die hun
grootte en plek bepaalt en niet de kunstenaar.
For the past few years, Dutch-born Olivier Rijcken
(*1967) has been working non-stop on a project called
I draw for change (Ik teken voor verandering). The artist
draws our attention to the prospect of a fairer and more
sustainable world, through his murals and interventions in
the landscape.
Rijcken’s project for Dolers is inspired by ancient, Celtic
patterns and consists of a number of labyrinthine, round
motifs in the landscape. They are made from a variety
of materials and are of varying sizes. Each Doler is the
unique result of his intuition.
Rijcken’s Dolers range from small and intimate to the size
of several football fields. He rakes them out of the sandy
beaches, makes them appear in between rock formations
or decorates walls with them.
Rijcken’s work usually does not have a preconceived “end
result”, as such. In the past, Rijcken has installed a number

of Dolers, noteably in Ethiopia, Denmark, Norway, the
Netherlands and Belgium.
For Dolers in Dendermonde, Rijcken mowed Dolers in
close-knit patterns into the grass and landscape, over the
space of three days. They comprise of a, more or less, 300
square meter circle with parallel lines, whereby the artist
used already existing patterns in the vegetation along the
dykes. Rijcken’s Dolers are beacons of connectedness,
labour and contemplation, drawn in the grass.
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De Poolse kunstenaar Sara Piotrowska (°1989) behaalde
haar masterdiploma aan de Academie voor Schone Kunsten
van Warschau. Sindsdien stelde ze tentoon in diverse
groeps- en soloshows. Piotrowska is een multimediaal
kunstenaar. Ze stichtte samen met een aantal andere
bevriende kunstenaars het tijdschrift WczasyMag, alsook het
interdisciplinair kunstenaars- en architectencollectief L14.
Piotrowska werkt meestal sitegebonden, en dat is voor
Dolers niet anders. Geboeid door het landschap en de soms
wilde verhalen over Dendermonde, bedacht ze een stèle van
120 op 50 cm voor de stad, haar omgeving en haar inwoners.
Het werd een omgevallen schrijn, een contemporain artefact
deels geïnspireerd op een verlaten kapel gelegen in Appels.
Het werk kreeg de titel Deterministic Flow of the River
Scheldt. Elementen van reflectie en bezinning die in en rond
kapellen een rol spelen, komen steeds terug in haar werk
voor Dolers.
Piotrowska verweeft elementen uit de plaatselijke historie
met het plaatselijke landschap. In steen wordt een tekst
uitgehouwen; als een grenspaal waarin ze feiten en fictie
door elkaar haalt en vermengt met drie verschillende
narratieven eigen aan de stad. Die blikken krachtig en kort
terug op de verandering van de loop van de Schelde, op
het befaamde Ros Beiaard-verhaal en op de ontsnapping
van de 28 gedetineerden uit de gevangenis. De kunstenares

herleidt dit alles tot een nieuw en hedendaags sprookje;
een waterval waarin fantasie en werkelijkheid samenkomen.
Piotrowska speelt graag leentjebuur met het Butterfly-effect,
waarbij een subtiel en haast onmerkbaar gegeven dat haar
oorsprong vindt op een bepaalde plek, langdurige en grote
gevolgen kan hebben op een andere plaats, verder daarvandaan. Of hoe de loop van de Schelde en het Ros Beiaard
deels de aanzet gaven voor de vlucht der gevangenen. En zo
graaft zij als artistiek archeoloog de ‘ware’ geschiedenis van
Dendermonde op.
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Piotrowska speelt graag leentjebuur met het Butterfly-effect,
waarbij een subtiel en haast onmerkbaar gegeven die haar
oorsprong vindt op een bepaalde plek, langdurige en
grote gevolgen kan hebben op een andere plaats, verder
daarvandaan. Zo graaft zij als artistiek archeoloog de ‘ware’
geschiedenis van Dendermonde op.
Polish artist Sara Piotrowska (°1989) walked out of the
Academy of Fine Arts in Warsaw with a master’s degree.
Since then, she has participated in a number of group and
solo exhibitions. Piotrowska is a multimedia artist. She set
up a magazine called WczasyMag, as well as an arts- and
architecture collective L14, with a few of her artist friends.
Piotrowska’s work is usually site-specific and this particular approach has not changed for Dolers. Spellbound by
the landscape and the wild stories about Dendermonde,
she invented a pillar of 120 cm X 150 cm for the city,
its environment and its inhabitants. It was to become a
buckled shrine; a contemporary artefact, partly inspired
by a deserted chapel in Appels, and was given the title,
Deterministic Flow of the River Scheldt.
Piotrowska weaves elements of the place’s history into the
surrounding landscape. Text is chiseled into the monolith,
a bit like a frontier marker. The narrative scrambles fact
and fiction as the artist intertwines three different stories
relating to the city: from the altering of the course of the
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river Scheldt, through the folklore of the Ros Beiaard,
to the jail break of 28 detainees. Everything becomes
fodder for new fairy tales, a cascade of fantasy and reality.
The artist, thus, becomes an archeologist uncovering the
‘real’ history of Dendermonde.
De Duits-Belgische Anna Orlowski (°1967) omschrijft
zichzelf graag als levenskunstenaar en herborist. Als kind al
was ze gefascineerd door de weidse uitgestrektheid van het
groene landschap dat ze aantrof in glooiende boshellingen
rond Kassel en in landelijke gebieden rond Münster. Ze
kon er zichzelf uren in verliezen. Sinds 2006 woont en werkt
Orlowski echter in Gent. Het is de liefde die haar naar België
bracht. Om meer groen in de stad en in haar eigen huis te
halen, volgde de kunstenaar een opleiding tot herborist die
haar in staat stelt de natuur en haar ritme beter te begrijpen.
Voor Dolers trok Orlowski het landschap in rond
Dendermonde. Ze maakte er Hommage aan die Distel
dankzij een heuse collectie achtergelaten grasmatten die
ze aantrof. In de lente groeit immers uit de balen jaarlijks
nieuwe vegetatie. Het zijn natuurlijke trekpleisters voor
zwermen vlinders, bijen, kevers, hommels en zweefvliegen.
Te midden van de Vlassenbroekse polder toverde de
kunstenaar de grasrollen om tot een levensgroot herbarium.
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De keuze voor deze specifieke plek was niet willekeurig:
de rollen werden jaren geleden achteloos achtergelaten
na de aanleg van de dijk. Het is hun potentieel als floraal
fundament dat de kunstenaar voor Dolers volop exploreert.
Op elke grasrol plantte Orlowski zaad van gele melkdistel
of van kardoen, die beiden een bloem met een intens
gele of paarse kleur voortbrengen. Beide soorten distels
kunnen soms tot twee meter hoog groeien. Mede daardoor
krijgen ze vaak de titel van koning en koningin onder de
distels. In het verleden werden deze bloemen vaak door
een 19de-eeuwse landbouwwet zoveel als mogelijk uit ons
landschap geweerd en als onkruid uitgeroeid. Hun doornen
zorgden immers voor wondjes bij landbouwers die tot in
de vorige eeuw hun land veelal manueel met paardenmest
bemestten. Dit leverde vaak infecties op.

verspreidend bloementapijt. Want eens de distelbloem verdort, vervoert de wind haar vele zaden over het landschap.
En begint de cyclus opnieuw. Zo hertekent Hommage aan
die Distel de hele zomer van 2018 een deel van het landschap bij Dendermonde. Aan ons om samen met Natuurpunt
die net op deze plek ruimte aan de distel geeft, blijvend te
ijveren om de plant vrij spel te geven.

In Hommage aan die Distel –‘die’ als knipoog naar de Duitse
roots van de kunstenaar- vraagt Orlowski aandacht voor de
keuzes die we als mens maken, alsook voor het landschappelijk potentieel van morgen. In het verkavelde Vlaanderen
worden distels nog steeds als ontsierend en zelfs als gevaarlijk bestempeld.

For Dolers, Orlowski thoroughly explored the area
around Dendermonde. She created Homage to that
Thistle (Hommage aan die Distel) with a number of rolls of
turf that she happened to find. Every year, new vegetation
grows out of the bales; they naturally attract butterflies,
bees, beetles, bumble bees and hoverflies.

Door distels terug alle ruimte te geven om te groeien en
te bloeien, toont Orlowski ons dat in de plooien van het
huidige landschap nog steeds planten kunnen gedijen die
hun nut blijvend bewijzen: als eetbare plant en als zichzelf

In the middle of Vlassenbroek, the artist transformed the
grassy rolls into a huge herbarium. Orlowski planted sow
thistle and artichoke thistle all over the rolls, both of which
produce a vibrant yellow or purple flower, when in bloom.

German-Belgian Anna Orlowski (°1967) describes herself as a “life artist” and herbalist. Even as a child she was
fascinated by the wide expanses of the green landscape
of rolling hills around Kassel and the countryside around
Münster. Since 2006 she has been living and working in
Ghent. She decided to do a course in herbalism, to add
more green into her life, home and city.
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In Homage to that Thistle (Hommage aan die Distel) – a
wink to her German roots – Orlowski appeals our attention for the choices we humans make and the future
potential of our natural environment.
By allowing the thistles to grow and flourish, Orlowski
shows us how these plants, hidden away in the folds
of the landscape, can still prove their long-lasting
importance.
Beeldend kunstenaar Alexandru Budeş (°1992) stamt uit
een Roemeense kunstenaarsfamilie. Als tiener koos hij in de
middelbare school voor de richting architectuur, waarna hij
aan de Nationale Universiteit van Boekarest een bachelor
behaalde in kunstgeschiedenis en kunsttheorie. Tijdens zijn
aansluitend masterjaar, vertrok hij naar de Hogeschool voor
Beeldende Kunst in het Duitse Saarbrücken. In 2017 studeerde hij af in Boekarest .
Wat Alexandru Budeş als kunstenaar aanspreekt is zelfreflectie; het voortdurend in vraag stellen van de diepste vragen
en emoties die hij vervolgens tracht te visualiseren. Hij
brengt hiervoor zowel natuurlijke elementen als kunstmatige
elementen in zijn kunst binnen. Zijn Transsylvanische achtergrond speelt een niet onbelangrijke rol in zijn werk. Vaak
zoekt hij desolate plekken op, diep in de wouden, waarin
hij vervolgens in intervenieert. Zo groef de kunstenaar voor

zijn gefilmde interventie Road een groot, deels al gebarsten
ceramieken hart op in het woud. Hij droeg het vervolgens
op zijn rug, als een herinnering aan iets dat nooit nog uit te
wissen valt. Het hart als metafoor voor liefde die vanaf de
geboorte steeds op weg is, en steeds terugkomt.
Voor Dolers trekt de kunstenaar de kaart van het persoonlijk
isolement te midden van de natuur. Dichtbij de Dender
performt Budeş een actie die losjes gebaseerd is op een
Roemeens volksverhaal. De performance verloopt in
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meerdere stappen maar op hetzelfde tijdstip. Het feitelijke
eindproduct ligt vast op video en tekening. Gewapend met
pijl en boog schiet de kunstenaar letterlijk een stukje territorium af. Arrows vertrekt deels vanuit het verhaal van een
oude koning die zijn drie zonen belast met een opdracht.
Wie hierin slaagt, is de meest wijze, slimme en capabele
van de drie. In een eenmalig pijl- en booggevecht op leven
en dood, schakelen de oudere broers uiteindelijk zichzelf
met eigen pijlen uit. De jongste zoon wint het pleit door zijn
pijlen in een andere richting af te schieten. De twee pijlen
van beide oudste broers zorgen voor hun eigen dood; de
pijl van de jongste broer spaart hem. Voor Budeş raakt het
zichzelf danig blootstellen aan potentieel gevaar om toch
tot een antwoord, een eigen overwinning te komen, aan de
kern van zijn zaak: de uitkomst van de pijlen dicteert immers
de verdere toekomst van eenieder. Met deze metafoor in
gedachten, schiet Alexandru Budeş vijftig pijlen ver boven
zijn hoofd af, de lucht in. Aan alle vijftig hangt een touw.
Elke pijl staat voor een moreel dilemma. De plek waar de
pijl terechtkomt, de manier waarop het touw zich krult en
kronkelt, dicteert de reikwijdte van de antwoorden op de
vragen die de kunstenaar zich tijdens het afschieten stelt.

wijdte die de impact van de antwoorden op de gestelde
vragen bepaalt. Zo ontwikkelt Budeş een eigen meetsysteem voor morele dilemma’s. Ook al is de performance van
voorbijgaande aard, het lot van elk van ons en de plaats in
het bestaan is reeds bepaald en ligt onwrikbaar vast. Wat
achterblijft op de locatie zelf is orde in een chaos van witte
lijnen.

Hoewel de performance tijdsgebonden is, krijgt Arrows
dankzij een video-opname en een daaropvolgende tekening van de landingspunten van de pijlen een permanent
karakter. De kunstenaar gaf de pijlen nummers, en het is hun

For Dolers, the artist focuses on personal isolation in
the midst of nature. Along the Dender, close to the
Zavelputten, Budeş performs a piece called Arrows,
based loosely on a Romanian folk tale. The performance

Visual artist Alexandru Budeş (*1992) comes from a
Romanian art family. As a teenager, in high school, he
chose for the architecture option. He went on to get a bachelor’s degree in Art History and Theory, at the National
University of Bucharest. He left for the Academy for Visual
Arts in Saarbrücken in Germany in 2017 but came back to
finish his master’s degree in Bucharest that same year.
The artist is captivated by the idea of self-reflection; the
permanent questioning of the most existential and emotional queries in life, which he then attempts to visualize.
His Transylvanian background plays an important role in
his work. He often seeks out desolate places, deep in the
forest, to plan his interventions.
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with bow and arrows takes place in several phases at the
same time. The end result is recorded on film and captured in drawings. The artist literally mows down a piece of
land with a bow and arrow.
Alexandru Budeş shoots off fifty arrows, high into the sky.
A rope is attached to each of the arrows and the place
where the arrow lands, and where its rope twists and
turns, dictates the scope of the answers to the questions
he posed, while firing off the arrow.
De Koreaanse Su Jung (°1993) behoort tot de jongste
telgen van de Dolers. Ze vervolledigde haar studies
aan de Hogeschool voor Beeldende Kunst in het Duitse
Saarbrücken. Van meet af aan legde zij zich toe op
performance en het maken van installaties. Vooral het
personifiëren en personaliseren van concepten zoals soort,
wezen en non-wezen, aanwezigheid en afwezigheid, de
natuurlijke mens en de maakbare mens spreken haar aan.
Deze gedachten vertaalt zij naar beeldend werk dat kan
bestaan uit doordeweeks, goedkoop en gerecupereerd
materiaal dat via nieuwe opstellingen andere invullingen
krijgt. Als Aziatische in Europa verweeft ze in haar werk
graag Oosterse elementen met Westerse beeldtalen om zo
nieuwe denkkaders en nieuwe werelden te genereren rond
onder meer de noties ‘begrip’ en ‘positionering’.
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In haar zoektocht naar transformatie van meningen, koos Su
Jung een vervallen huis in Grembergen, pal aan de oevers
van de Schelde. In de twee weken die het Dolers-traject
voorafgingen, keerde de kunstenaar er dagelijks naar terug.
Ze knapte het compleet bouwvallig en vervallen huisje zo
goed mogelijk op. Ze ruimde puin weg en nodigde de overige Dolers-kunstenaars uit in haar nieuwe stek. Guest House
/ Manual for an Abandonned House werd zo een pleidooi
voor het opwaarderen van het vervallen huis te midden van
het landschap. Via subtiele ingrepen en handelingen tovert
ze een plek voor verf- en andere spuiters om tot een kleine
private garden waarin elkeen welkom is. Ze zaait en plant
bloemen voor haar huisje, organiseert yogasessies onder
de sterrenhemel, maakt een pad vanuit de dijk die naar het
huisje leidt. Geen Propriété Privée zoals bij Van Samang,
maar wel een Propriété Partagée.
Alle acties die Su Jung in en met de andere kunstenaars
of alleen in en rond het huis ondernam, legde ze vast op
camera. De hangmat die ze over de roestige balken zwiert,
het liedje dat ze zingt, de thee die ze zet van in de omgeving
geplukte vlierbloesem, opgewarmd op een vuurtje van zelf
gesprokkeld hout: door haar talrijke ingrepen verandert
Jung de status van het huis, dat ze na haar illegale residentie
op een immobiliënwebsite plaatst, te vinden via een unieke
QR-code in de nabijheid van het huis.
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Korea-born Su Jung (*1993) is one of the young guns at
Dolers. She graduated from the Academy of Visual Arts in
Saarbrücken. Her focus has always been on performance
and installations, mainly based on concepts such as
existence and non-existence, presence and absence,
natural humans and possible humans.
As an Asian in Europe she likes to interlace Eastern elements with Western imagery, to generate new mindsets
and worlds that encompass the notions of understanding
and positioning. In her quest to transform opinions, Su
Jung chose an abandoned house in Grembergen, along
the banks of the Scheldt. For a period of two weeks prior
to the Dolers-project starting, she visited the house every
day, attempting to fix it up to the best of her abilities.
She cleared it out and invited the other artists to her new
abode.
Guest House / Manual for an Abandonned House thus
became a plea for the reappraising of this old abandoned
house in the middle of nowhere. Not a Private Property
(Propriété Privée) like Van Samang’s, but rather a Shared
Property (Propriété Partagée).
De Deense Martine Heuser (°1990) woont en werkt
tussen Berlijn en Hamburg, waar ze haar master in de Schone

Kunsten aan de Hogeschool voor Beeldende Kunst vervolledigt. Heuser schrijft en maakt beelden waarin ze te gepasten
tijde auditieve elementen verwerkt.
Voor Dolers brengt de kunstenares een bronzen klok mee
die ze onder de Vlassenbroekbrug over de Schelde laat
resoneren. Die resonanties bekomt ze door fysiek de klok
te beroeren. Met haar hele lichaam vervoert ze de klok en
zichzelf in beweging. Ze duwt hem naar voor en naar achter,
steeds opnieuw. Tegelijkertijd reciteert ze een gedicht dat
ze als ode aan het Dendermondse landschap schenkt. Het
geluid dat Heuser aldus voortbrengt, wordt door de echo
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onder de betonnen gewelven van de brug heen en weer
geslingerd. Tientallen seconden lang blijven echo’s nazinderen tegen alle pilaren van de brug, waar aan de overkant
van de oever de gezichtsloze figuren van Nicolae Romaniţan
de pilaren bevolken. Heusers auditieve ingreep zindert op
die manier ergens tussen twee werelden in en speelt met de
specifieke tonaliteiten van de plek.
Haar klok liet Heuser reeds in 2016 vervaardigen in het
Poolse Warschau. Ze doopte hem om tot Niezapominajka,
wat Pools is voor vergeet-me-nietje. De vorm van haar klok
vond zijn inspiratie in de film Andrei Rublev uit 1966 van de
Russische cineast Andrei Tarkovsky. In deze film wordt het
verhaal verteld van de 15de-eeuwse Russische iconenschilder
Rublev en zijn omzwervingen. De prent werd een voorwendsel om na te gaan wat de essentie van kunst is. Sindsdien
neemt ze de klok van bijna een halve meter groot mee naar
diverse locaties wereldwijd, om zo in verschillende omgevingen de resonanties van haar klok uit te testen en te laten
samengaan met de architectuur van het landschap.
Klokken hebben iets mysterieus. Ze zijn onderdeel van
kerken, van belforten, torens, schepen en kastelen. Ze wijzen
op nakend gevaar, op blijde intredes, op tijdsregistraties,
op geboortes en sterftes. Ze luiden letterlijk een stukje van
de wereld. Na afloop van haar performatieve ode brengt
Heuser de bel over naar haar nieuwe, voorlopige thuis: een

roestige metalen constructie die achtergebleven is op een
oever van de Schelde. Het metalen frame is een restant uit
de scheepsactiviteiten die er vroeger er plaatsgrepen. Voor
de duur van Dolers is het frame de nieuwe drager van haar
Niezapominajka. Zo brengt Heuser een stukje activiteit rond
water en land terug tot leven.
Danish Martine Heuser (*1990) lives and works
between Berlin and Hamburg, where she is finishing her
master’s degree at the Academy of Visual Arts. Heuser
writes and creates sculptures, occasionally incorporating
auditory elements, at relevant times.
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For Dolers, the artist uses a bronze clock that resounds
from under the Vlassenbroek Bridge, which crosses the
Scheldt. She physically brings about the motion of the
clock. Her body acts as a kind of pendulum, continuously
pushing the clock back and forth, while reciting a poem
as an ode to the landscape. The sound that she produces
echoes through the arched concrete vaults of the bridge,
opposite Nicolae Romaniţan’s faceless figures. Heuser’s
sound intervention vibrates somewhere between two
worlds and plays with the specific tonalities of the place.
De in Dendermonde geboren en getogen Pieter Malfliet
(°1991) is naast beeldend kunstenaar ook curator van het
Dolers-project. Hij studeerde af aan LUCA School of Arts in
Gent. Tijdens zijn laatste studiejaar verbleef hij in het Poolse
Warschau. De zomer daarop werkte hij mee aan het project
Carpatian Downhill: een Land Art-residentie gelegen in
de wouden van Transsylvanië in Roemenië. Malfliet werkt
multimediaal en steeds contextgebonden. Hij tracht plekken
niets op te leggen. Liever kijkt en luistert hij naar de mystiek
en de schoonheid ervan en grijpt pas dan daadwerkelijk
in. Het liefst doet hij dit met materiaal dat hij in situ vindt,
verzamelt en assembleert tot een compleet nieuw, vaak
mystiek geheel. Hele collecties achteloos rondslingerende
twijgen, takken, prullaria en afdankertjes raapt de kunstenaar
op. Malfliet verstopt ze in doosjes en legt ze op schapjes die
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uitgroeien tot een organisch uitdijend archief. Daarmee, en
met de stukken die hij op zijn landelijke zwerf- en fietstochten vindt, maakt hij tijdelijke schrijnen en installaties in zowel
het natuurlijke als in het steedse landschap.
Wat Malfliet stuurt is de zoektocht naar een beter begrip
van de omgeving en hoe die zich rondom ons manifesteert,
alsook het accentueren van schoonheid die ergens in een
verborgen hoekje aanwezig is. Eens beide componenten
inzichtelijk doorgrond zijn door de kunstenaar, gaat hij
ermee aan de slag. Vaak maakt hij intieme, contemporaine
schrijnen. Het zijn zitplekken waar je in kunt verdwijnen.
Voor even tussen de plooien van de tijd en de chaos vallen,
ontsnappen aan de gejaagde gelaagdheid van het bestaan,
vertrekken naar een andere mentale plek.
In de aanloop naar Dolers bracht de kunstenaar verschillende maanden door in het landschap rond Dendermonde.
Hij maakte er verschillende spontane, kleine en tijdelijke
interventies, waarvan de meesten ondertussen zijn vergaan
of verdwenen.
Voor het feitelijke eindproject trok Malfliet de flank van een
hoop aangevoerde grond in de Vlassenbroekse polder op.
Daar gebeuren in de zomer van 2018 ingrijpende veranderingen: er wordt terug meer ruimte gegeven aan de rivier.
De berg die Malfliet aantrok stond al een tijdje paraat om op
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een later stadium dienst te doen als dijk. Maar de kunstenaar
gaf het een andere bestemming. Hij maakte er een refuge
van die hij omdoopte tot Mother Mountain. Door de tijd
en mogelijk door het toedoen van een machine, vormde
zich in het verleden in de grondhoop een krater, waarin de
kunstenaar puin verschoof, trappen als toegangen inhakte,
leidend naar een hoogst private ‘zitgrot’. Om terug te keren
naar de baarmoeder van de berg aarde, wiedde hij wilde
lentebegroeiing weg, trok stukken onkruid los, liet andere
plukken staan en omzoomde het geheel met lisdodde uit
een nabije beek. Doordat hij maanden op de plek werkte,
kreeg de kunstenaar langzaam maar zeker inzicht in de
natuurlijke cycli. Rond de krater zaaide Malfliet een bewust
uitgekozen bloemenmengsel dat bijen aantrekt. Het mengsel is samengesteld uit inheemse zaden om de natuurlijke
flora niet te verstoren. Hij begoot het toegeëigend stukje
grond dagelijks en zorgvuldig met water dat hij uit de
naburige Schelde putte. Dit ritmisch en meditatief proces
zorgde bij de kunstenaar bij momenten voor een spiritueel
geladen verbondenheid met de hem omringende natuur.
Doorheen de zomer van 2018 zorgen de planten en bloemen
voor een geurend en kleurrijk aureool dat inzichten verschaft
in de lokale biodiversiteit en de natuurlijke cycli.
Naast Mother Mountain bracht Pieter Malfliet verschillende
kleinere interventies aan in het landschap rondom Dender
en Schelde. Gewapend met een waadpak, waadde hij

meermaals door de bedding en oevers van beide rivieren.
Hij zocht en vond er harde en zachte natuurlijke materialen,
texturen en stenen, die hij vervolgens stapelde en schikte tot
hedendaagse totems in het landschap. Het zijn deze solitaire
waadmomenten aan en in het water die de kunstenaar
inzichten verschaffen in de loop van de natuur, het water en
de wind. Kortom, in de loop der dingen.
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who always works in the framework of a context. He tries
not to impose anything on his environment. He prefers
to listen and absorb the mysticism and beauty of a place,
before proceeding. He also prefers to work with materials
he find in-situ, which he can then assemble into a brandnew, often-mystical piece.
Malfliet is predominantly interested in understanding
the environment and how it manifests around us, emphasising the little bits of hidden beauty. Once the artist
has soundly scrutinized the components, he begins. He
often composes contemporary and intimate shrines; little
seating places where you can disappear.

Pieter Malfliet (*1991) was born and raised in and

around Dendermonde. He’s a visual artist and also the
curator for the Dolers-project. He graduated from the
LUCA School of Arts in Ghent, and spent his last year
in Warsaw, Poland. The summer after his graduation he
participated in a project called Carpatian Downhill; a
Land Art residency located in the forests of Transylvania,
Romania. Malfliet is predominantly a multimedia artist
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For Dolers, Malfliet decided to build a hill in the middle of
the marshes around Vlassenbroek, with shipped-in soil.
He made a shelter, which he called Mother Mountain.
Through time and possibly also through the use of
machinery, a crater was created in the hill; this is where
the artist manipulated the debris and made steps, leading
up to a very private grotto.
Aside from Mother Mountain, Malfliet also created a few
smaller interventions to the landscape around the Dender
and Scheldt. He sought, and found, hard and softer
materials, textures and stones, which he fashioned into
contemporary totems throughout the landscape.
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