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Gestold in de tijd komen in deze tentoonstelling ervaringen,
geschiedenissen en verhalen van 3 kunstenaars samen.
Dit is een momentopname van een tijd die was en is, een
tijdsspanne die is geweest en straks weer verder gaat.
Het is een droombeeld, gecapteerd tijdens het ontwaken in
een waas van herinnering en bewustzijn. Het is een snede
in de tijdslijn van een idee in het atelier, een tekening
onderweg, de ontwikkeling van een foto in de donkere
kamer of het ritueel in de werkplaats.
Deze presentatie is een tussenstap, waarbij elk kunstwerk
een paar weken wordt gedeeld en het veranderende
scheerlicht, de kijkervaring en de tijdsbeleving voor de
toeschouwers en de kijkers bepaalt. De dagelijkse ritmiek,
met zijn beslommeringen en zijn overwinningen, wordt
voor even achterwege gelaten.
De tijd tikt en luidt in foto’s, sculpturen en installaties van
Jean Godecharle, Anneke Lauwaert en Yumiko Yoneda. Elk
moment van de dag geeft licht en schaduw een onthaastend
Alle foto’s, kunstwerken en inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het is illegaal om dit op te slaan, te reproduceren of te verspreiden.
All photos, artworks and content are copyrighted.
It is illegal to save, reproduce or distribute this in any way.

palet weer tussen wit en zwart.

Els Wuyts

FROZEN IN TIME
30.06 - 28.07.19

The exhibition brings together the experiences, histories
and stories of three artists. This is a momentary snapshot of
a time that was and is, a time span that has passed and will
continue into the future.
It is a dream image, captured while awakening in a haze of
memory and awareness. It is a break in the timeline when
an idea is being created in the studio, a drawing on its way,
the development of a photograph in the darkroom or the
everyday activities in the studio.
This presentation can be seen as an in-between stage, in
which each work of art is shared for a few weeks and in
which the changing oblique light, the viewing experience
and the perception of time determine the work of art for
the spectators and the viewers. The daily rhythm, with its
struggles and triumphs, is bypassed for a short time.
Time is ticking and echoing in photographs, sculptures and
installations created by Jean Godecharle, Anneke Lauwaert
and Yumiko Yoneda. At every moment of the day, light and
shadow reveal a calming balance somewhere in between
white and black.

Els Wuyts

ANNEKE LAUWAERT (BE)
In het sculpturale werk van Anneke Lauwaert (°1968)
schuiven persoonlijke aanleidingen naar abstractere
dimensies, en krijgt elke installatie in alle eenvoud een
tijdloos karakter, zowel binnen als buiten.
Als beeldhouwster werkt ze met verschillende materialen,
zoals brons, hout, steen, glas of beton. En met neopreen,
synthetisch rubber, lijkt ze met dit elastisch en toch stevig
materiaal uit te nodigen tot aanrakingen.
De verkenning van materialen, gerecycleerd vanuit technologische ontwikkelingen of verzameld in natuurlijke
omgevingen, zorgt in haar beeldtaal voor een evenwicht
tussen de tastbare concrete werkelijkheid en de abstractere
dimensies van mentale gedachtensprongen of universele
gevoelens.

‘cubemap’, 2016
60 x 30 cm
neopreen

studio Anneke Lauwaert
Dorinne, 01/2019

In Anneke Lauwaert’s (°1968)
sculptural work, her personal
motives drift towards more
abstract dimensions and each
installation takes on a timeless
character in all its simplicity,
whether indoors or outdoors.
As a sculptress, she works with various materials, such as
bronze, wood, stone, glass or concrete. By using neoprene,
synthetic rubber, she seems to invite people to touch this
elastic yet firm material.

‘zonder titel’, 2016
40 x 40 cm
neopreen

The exploration of materials, whether recycled from
technological processes or collected in natural environments, creates a balance in her visual language between
the physical reality and the more abstract dimensions of
psychological leaps or universal sentiments.

JEAN GODECHARLE (BE)

Jean Godecharle’s (°1956) photographic work is both
visible in the lush greenery of the garden and in the
bright interior space. As an artist, he has to some extent
abandoned the accepted norms of photography:
he consciously suppresses the urge to produce a detailed
photograph that goes further than the human eye can see.

‘untitled #566/Y’, 2019
80 x 80 cm
digital archival pigment print, diasec

The photographs have been given both manual and
analogue time to be developed and viewed.
His images have been traditionally crafted together with
new technological know-how, whereby a landscape is
centred in the middle of the picture and accentuated by
blurred edges calling for the necessary distance.
These are fragments of dream images, in which natural
elements evoke movement while the incidence of light
creates depth.

Het fotografische werk van Jean Godecharle (°1956) is
zowel in het frisse groen van de tuin als in de lichte
binnenruimte zichtbaar. Als kunstenaar heeft hij de
fotografie in zekere zin losgelaten: de drang naar een
gedetailleerde opname die verder reikt dan het menselijk
oog kan zien, wordt bij hem bewust opgeheven.
Het zijn foto’s die manueel en analoog de tijd krijgen
om ontwikkeld en bekeken te worden. Zijn beelden zijn
ambachtelijk bewerkt met nieuwe technologische kennis,
waarbij een landschap gecentreerd in het midden staat
en met onscherpe randen om de nodige afstand vraagt.
Het zijn fragmenten van droombeelden,
waar natuurelementen beweging oproepen en lichtinval
voor diepte zorgt.

tweeluik / diptych ‘untitled #555/Y #556/Y’, 2019
2 x 60 x 60 cm
digital archival pigment print, diasec

YUMIKO YONEDA (JP)
In een stille dialoog met elkaar baden de organische
druppelvormige of ronde sculpturen van Yumiko Yoneda
(°1965) in een intieme atmosferische kosmos van witten,
grijzen en zwarten.
Haar werk ademt concentratie, subtiliteit en sensualiteit.
Ze kneedt en vormt stap voor stap haar beelden naar
glooiende afgeronde objecten die tegelijkertijd leeg en vol
zijn. Cirkels, ovalen en bolvormige structuren balanceren
tussen alles en niets, spreken en zwijgen, kracht en rust.
Naast hout of klei, werkt ze vooral met piepschuimen
kernen die bekleed zijn met gips en een modelleerpaste
die de huid boetseert. Elke fase van het maakproces is
ontwikkeld met aandacht voor het geheel en lokt uit om te
strelen en te aaien.

‘birth of silence’, 2019
85 x 71 x 10 cm
modelling clay, plaster, polystyrene
genomineerd voor / nominated for ‘Jacob Hartog Prijs 2019’

In a silent dialogue the organic drop-shaped or roundshaped sculptures of Yumiko Yoneda (°1965) float in an
intimate atmospheric universe of whites, greys and blacks.

‘grey in thought’, 2015
studio Yumiko Yoneda

36 x 46 x 30 cm, 47 x 33 x 25cm

De Haag, Nederland

modelling clay, plaster, polystyrene

02/2019

Japanese sumi black ink

Her work exudes concentration, subtlety and sensuality.
She shapes and forms her sculptures gradually into gently
undulating objects that are both empty and full at the same
time. Circles, ovals and spherical forms hover between all
and nothing, spoken and unspoken, vigour and tranquillity.
In addition to wood or clay, she also works with polystyrene
cores cladded with plaster and a modelling paste that
shapes the surface. Each stage of the creative process
has been developed with an eye for the whole which
encourages the viewer to caress and touch.

‘frozen in time’
30.06 - 28.07.2019
Jean Godecharle - Anneke Lauwaert - Yumiko Yoneda
openingsuren galerie ‘frozen in time’

DO - VR - ZA - ZO
14 - 18U
opening hours gallery ‘frozen in time’

THU - FRI - SAT - SUN
2 - 6 PM
op afspraak / or by appointment
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