OPDRACHT ESTHETICA 5DE JAAR.
Een kunstenaar opzoeken
Geert Woussen
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“Een kunstenaar brengt kleur in het leven. Zonder hem
zou het een saaie boel zijn.”
Op 17, 18 en 19 oktober 2008 liep de tentoonstelling ‘Buren
bij kunstenaars’ . Ik had dit foldertje in de bibliotheek van
Langemark gevonden en besloot daaruit een kunstenaar te
kiezen. Via enkele e-mails had ik een afspraak met hem
kunnen regelen. Maar waarom dan niet eerst eens naar zijn
tentoonstelling gaan kijken? Op 19 oktober ben ik dan
geweest en kwam ik al veel over Geert Woussen te weten.
En dan op woensdag 5 november 2008 nam ik een interview
van hem af.
Als klein ventje offerde Geert Woussen zijn woensdagnamiddag niet op om naar
de tekenacademie te gaan. Dit zei hem niets. Maar het moet toch ergens
begonnen zijn?
Van opleiding is Geert Woussen meubelmaker. Daar leerde hij
ornamenten tekenen. Hij is ook regent houtbewerking. In 1989 is hij
gestart met een opleiding houtsnijden. Daar maakte hij eerst
meubelpaneeltjes en later ging hij dan over naar figuratieve beelden.
Zijn eerste werk was: ‘Hoofd’. Oefening baart kunst. Maar voordat hij
de naam van kunstenaar met zich meedroeg, was hij timmerman en
ploegchef in Mcbride geweest.
Geert Woussen, een autodidactische kunstenaar uit Dranouter, geeft nu
avondschool, meubel- en houtsnijden, in het VTI. Die cursussen gaan uit van het
CVOWW ( centrum voor volwassen onderwijs westhoek en westkust ). De meeste
beelden maakt hij thuis in zijn atelier of soms ook op demonstraties ( bv.: de
week van het bos, open monumentendag, dag van het park … ). Deze werken kan
je bewonderen in het huis van Geert Woussen of op één van zijn vele
tentoonstellingen (bv.: WAK (westhoekamateurskunst), Curieus, Buren bij
kunstenaars … ). Dit is trouwens, samen met zijn website (
http://users.telenet.be/geert.woussen/ ) een ideale manier om zijn kunst te
verspreiden. Nog een voordeel van de tentoonstellingen, is dat hij dan in contact
komt met nieuwe mensen, die hem in een bepaald milieu kunnen lanceren. Tijdens
de tentoonstelling ‘Buren bij kunstenaars’ bijvoorbeeld, ontmoette hij mensen
die een galerij in Oostende hebben en zij vroegen hem om daar zijn werken
tentoon te stellen.
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Zoals je ook moet leren lezen en schrijven, moet je ook leren om kunstenaar te
zijn. Alles gaat niet vanaf de eerste keer. Alles heeft zijn tijd nodig, zo geldt
dat ook voor kunst. Een beeld maken duurt 2 tot 3 jaar. Meestal rekent Geert
Woussen 300 uren per beeld. Er is dus veel tijd en geduld voor nodig en daarom
is het ook voor de kunstenaar belangrijk, rustig te blijven. “Het werk zal niet
slagen, als je gedaan wil hebben alvorens je begint.” , aldus Geert Woussen.
Geert Woussen is een kunstenaar op
amateuristisch vlak, daar het voor hem
niet mogelijk is om in levensonderhoud
te voorzien van de verkoop van zijn
werken. Hij is ook niet enkel
geïnteresseerd in kunst, hij heeft ook
nog een andere hobby. Duiken. Dit is
ook een hobby die veel tijd vraagt. Zo
maakt hij films en fotoreportages over
het duiken. Maar je mag niets
forceren. Alles op zijn tijd. De ene dag zal het ook beter gaan om iets in elkaar
te knutselen dan de andere. Soms is het dan beter, als het niet lukt, om het werk
aan de kant te leggen en dan later weer de draad op te nemen. Zo komt het ook
dat een kunstenaar soms met 2 of 3 werken tegelijk bezig is.
Maar niet enkel Geert Woussen kan je in zijn atelier aan het werk zien. Ook zijn
kinderen zijn daar soms bezig. Zijn zoon heeft daar onlangs een kandelaar
gemaakt. Toch moet je altijd opletten. Houtdraaien is niet hetzelfde als tekenen
of schilderen. Je hebt er enige vaardigheid voor nodig.
Geert Woussen heeft niet echt speciale plannen als kunstenaar voor de komende
jaren. Hij wil gewoon blijven verder doen waarmee hij bezig is, maar hij zou het
wel fantastisch vinden moesten zijn werken na zijn dood tentoongesteld worden.
Maar ja, welke kunstenaar droomt daar niet van?
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“In een boomstam zie ik een beeld.”
De aard van de collectie van Geert Woussen is figuratief. In zijn collectie zijn
eigenlijk weinig abstracte werken te vinden. Heel soms is er eens een
uitzondering. Geert Woussen maakt zowel houten beelden als beelden in gips. Ik
heb me echter eerder gefocust op de houtsculpturen. Hoe begin je er eraan, hoe
gaat alles in zijn werk. Ik vroeg het allemaal aan Geert Woussen, die telkens
klaarstond met een klaar en duidelijk antwoord.

1 Start.
Sommige werken maakt de kunstenaar in opdracht. Dan is het gemakkelijker
omdat je je moet houden aan een bepaald verhaal. Andere werken zijn niet in
opdracht, maar maakt hij gewoon op het zicht af. Hij ziet in een stuk hout een
bepaalde vorm en die gaat hij dan uitwerken. Dan zal hij pas achteraf een
betekenis gaan zoeken die erin zit. Maar het beeld zelf maken is voor een
kunstenaar soms nog gemakkelijker dan een gepaste titel voor het werk te
vinden.

2 Inspiratie.
Als het werk niet in opdracht wordt gemaakt, ontstaat de inspiratie meestal
door een rare hersenkronkel. Het kan zijn dat hij plots een idee krijgt wanneer
hij in een tijdschrift bladert of als hij in het buitenland een ander beeld ziet
waar hij misschien iets nieuws van kan maken. Heel dikwijls ziet Geert Woussen
zelfs niet het resultaat voor ogen, voor hij eraan begint. Dit komt omdat de
inspiratie ook vaak komt wanneer hij het stuk hout ziet dat een welbepaalde
vorm heeft. Houten bustes worden gemaakt op basis van foto’s van echte mensen
of uit boeken voor teken - en boetseertechnieken. In zo’n boeken staan veel
foto’s en afbeeldingen met de juiste anatomische verhoudingen, die wel nuttig
zijn als je kunst wil maken. Als hij echter gipsbeelden maakt dan gaat hij uit van
een reëel voorbeeld of afgietsels.

3 Techniek en materialen.
In de garage van het huis van Geert Woussen vinden we
een hele verzameling aan verschillende soorten hout.
Eerst worden de grote stukken hout met een kettingzaag
verwijderd en dan wordt het beeld verder afgewerkt met
beitels. Deze zijn dan meteen ook het hoofdgereedschap
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voor het maken van houtsculpturen. Ook vind je in het atelier raspen, vijlen,
lintzagen en boren. Schuurpapier zul je er echter nooit vinden, al zoek je met
een vergrootglas, het is nergens te bespeuren. Het beeld wordt glad gemaakt
door het te snijden en zeker niet door er met schuurpapier over te wrijven. Dit
zorgt voor een lelijke structuur van het beeld.

vijlen

beitels

kleinste beitels

zijn atelier

Houtdraaiwerk is uit een stuk hout een beeld draaien.
Maar er zijn duizenden soorten hout. Op basis van wat
kiest de kunstenaar dan welk hout voor welk werk het
best zou passen? Ik vroeg het allemaal eens aan Geert
Woussen.

• Voorkeur
Mijn voorkeur gaat uit naar fruitbomen. Ze geven een warm gevoel,
hebben sfeerrijke kleuren en ook een mooie structuur. Deze zijn echter
enkel geschikt voor kunstenwerken die binnen een plaatsje krijgen. Als
kunstwerken, gemaakt van fruitbomen buiten zouden staan, zou zich in en op
het werk een schimmel vormen, wat dus heel slecht is voor het beeld. Als een
beeld buiten moet staan is er meteen al een grote beperking aan
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houtsoorten. Een houtsoort die bijvoorbeeld wel buiten mag staan is de eik,
dit is dan echter geen fruitboom meer.

• Bewerkt hout
Sommige soorten hout zijn gemakkelijk te snijden, maar zijn lelijk. Als je ze
echter bewerkt, bijvoorbeeld met bladgoud, zorgt dit voor een schitterend
resultaat. Een voorbeeld van zo’n hout is lindehout. Dit vind je vooral terug in
kerken. Deze kerkbeelden noemt men polychromeren ( = in vele kleuren
beschilderd ).

• Kleur
Als ik een houtsoort moet kiezen op vlak van mooie kleuren, dan kies ik
beslist voor een tropische houtsoort. Je hebt bijvoorbeeld de
esdoorn die uitblinkt door zijn witte kleur.‘Terugblik op de
vooruitgang’, bestaat onder andere uit esdoorn. Maar niet alleen
dit werk, ook het werk Fauts, wat meteen ook mijn
lievelingswerk is, bestaat uit de houtsoort, de esdoorn.
Faust is één van de mooiste en fijnste werken op vlak van
afwerking. De andere houtsoort die erin voorkomt is
mahonie. Het voorkomen van deze twee houtsoorten in één werk zorgt
ook voor een speciaal effect. Dit niet enkel bij mij, maar ook bij vele
andere mensen. Faust was iemand die zijn ziel verkocht heeft aan de
duivel om van lood goud te maken. Faust was echter zelf bezig met te
veranderen in de duivel. Op alle afbeeldingen zie je hem staan met een
goed been voor en dan een bokkepoot erachter. Zijn beste beentje

voorzetten.

Beelden maken uit hout heeft echter ook een nadeel. Als er bijvoorbeeld een
rare plek in het hout aanwezig is, dan moet de kunstenaar het beeld aanpassen
aan dit gebrek.
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“Het laat me de warme kant van het leven zien.”
Toen ik op 5 november bij Geert Woussen aankwam voor
het interview af te nemen, voelde ik me meteen op mijn
gemak in de woonkamer. De vele houtsculpturen gaven
mij een warm gevoel door hun natuurlijke kleuren en hun
prachtige structuur. Ze zorgden voor een welbepaalde
sfeer in de ruimte en lieten me de warme kant van het
leven zien.
Als je goed kijkt op die foto dan zie je daar ook een slakom en een plateau staan.
Deze kunstenaar maakt dus niet enkel beelden die geschikt zijn als decomateriaal, maar dus ook nuttige voorwerpen. Dit vind ik dan ook wel leuk, omdat
als beelden bijvoorbeeld niet in je interieur passen, dan kan je toch een
kunstwerk van een kunstenaar in huis halen.
Wat ik eigenlijk ook wel leuk vind aan zijn werken, is dat je in veel werken niet
meteen iets ziet. Dan heb ik zo al de neiging om dit werk als stom en lelijk te
aanschouwen. Eenmaal ik dan echter de betekenis of het verhaal die erachter
schuilt, te weten kom, dan kan het werk mij eigenlijk wel erg boeien.
Geert Woussen woont ten midden van de velden. Dit kan je ook wel in zijn werken
zien. Het zijn werken uit hout, een voortdurend levend natuurproduct. Hout is
een van de weinige stoffen die verder leeft. Steen is bijvoorbeeld een dode
stof, eenmaal het stenen beeld gemaakt is, zal het niet meer veranderen. Dit
heb je bij hout niet. Het leeft altijd voort. Dit zie je bijvoorbeeld
goed aan dit beeld. Dit werk, ‘Bo-arts’, is gemaakt uit een perelaar.
Als je goed kijkt dan kan je zien dat er een spleetje in het werk is
ontstaan. Dit vind ik, maakt het beeld juist mooi, het beeld is niet
perfect, zoals er ook geen enkel mens perfect is. Het geeft de
werkelijkheid weer. Nog een punt dat erop wijst dat hout blijft
leven, ook al is het bewerkt, is de geur. Mijn mama heeft aan de
kunstenaar 2 kandelaartjes gekocht en als je eraan ruikt, dan ruik je nog de geur
van de fruitboom die ervoor werd gebruikt. Dit geeft bij mij zo het gevoel dat ik
te midden van een bos sta, terwijl ik eigenlijk gewoon in de huiskamer zit.
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Evam, een samentrekking van Eva en Adam.
Toen ik naar de tentoonstelling ‘Buren bij kunstenaars’
ging, stonden er overal beelden tentoongesteld. Als we
vragen hadden dan werden die meteen beantwoord
door de kunstenaar des huizes : Geert Woussen. Toen
we in een klein schuurtje gingen, stond daar een tafel
met allemaal werkjes van hem. Rechts achteraan stond
dit werkje. Ik vond dat het meteen in het oog sprong
door de kleurencombinatie. Toen ik het verhaal achter
dit beeldje hoorde, was ik meteen verkocht. Dit zou
mijn specifiek werk worden.

1 Titel van het werk
Het werk draagt de naam Evam. Dit is een samentrekking van Eva en Adam. Dit
verwijst naar het perfecte koppel. Dit werk werd cadeau gedaan op een
trouwfeest.

2 Samenstelling en techniek
Het lichaam bestaat uit de houtsoort Wengé (spint - en kernhout). Wengé is een
houtsoort uit Midden-Afrika, Congo. Voor dit werk werden 2 lagen hout gebruikt
en dit is heel uitzonderlijk. Er werd dus een stuk hout gebruikt dat men normaal
niet gebruikt om een beeld te maken. Hout bestaat uit twee lagen, een binnenste
en een buitenste. De binnenste laag is het spinthout. Dit gebruiken we normaal
wel vanwege het sap dat deze laag bevat. De buitenste laag is het kernhout en
dit heeft een wit, grijze kleur. Het is heel uitzonderlijk dat dit wordt gebruikt,
daar het anders als houtafval wordt aanschouwd. In dit werk werd er dus bewust
voor alletwee de lagen gekozen en dit zorgt ook voor de twee verschillende
kleuren die het werk bevat. De afwerking bestaat uit een satijn vernis. Dit
beeldje werd uit hout gedraaid en dus niet uit hout gesneden. Daarom kunnen we
het een draaisculptuur noemen.

3 Afmetingen
hoogte: 280 mm
breedte: 70 mm
diepte: 70 mm
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4 Het concept
Dit kunstwerk bestaat uit een mannetje en een vrouwtje. Adam en Eva. Ze staan
even hoog en dat komt omdat ze een gelijke waarde hebben. Ze hebben echter
wel elk hun eigen verhoudingen (bv.: heupen en schouders). Dit komt omdat
mannen en vrouwen anatomisch ook andere verhoudingen hebben. De bedoeling
voor het maken van dit werk, was om het cadeau te doen op een trouwfeest. De
bijzondere kleurencombinatie, wit en donkerbruin, zowel bij de man als bij de
vrouw, komt een beetje overeen als water bij de wijn doen. Hier echter is het
melk bij de koffie doen. Zowel de man als de vrouw moeten zich een klein beetje
aanpassen om in een relatie overeen te komen. Soms moet je de betekenis van
het werk niet al te ver zoeken.

Wat er ook wel speciaal is aan dit werk, is dat van welke kant je het ook bekijkt,
je telkens het profiel van het beeldje ziet.

de zijkant

de achterkant

close-up van de zijkant
duidelijke verschillende
verhoudingen
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Nog enkele weetjes.
1 Het volgende project.
Het volgende project van Geert Woussen noemt ‘Moeder Aarde’. Het is een
corpus van een zwangere vrouw en de buik van deze zwangere vrouw stelt de
wereldbol voor, vandaar ook de naam van het werk ‘Moeder Aarde’. Het werk is
gebeiteld uit één boomstam en het is op ongeveer ware grote gemaakt.

2 Een werk in Westouter.
Ik heb uitleg over dit werk gekregen toen ik op de tentoonstelling was. Het werk
houdt eigenlijk een tweede betekenis / verhaal achter zich schuil, die
waarschijnlijk voor de meeste inwoners van Westouter onbekend is. Geert
Woussen kreeg de opdracht om een totempaal te maken voor in het speelplein
van Westouter te plaatsen. Dit moest allemaal heel rap gaan, hij had enkel een
paar weken de tijd. Hij had een heel plan uitgetekend, van hoe het werk er
ongeveer moest uitzien, maar plots veranderde de situatie. Een geliefd persoon
uit de familie van Geert Woussen was gestorven. Hij veranderde het beeld, dat
het zowel behoorde aan de eisen van het bestuur van Westouter, maar dat hij er
ook zelf iets van de gestorven man kon in
verwerken. Als je nu het beeld bekijkt, zie je dus
het gezicht van de gestorven persoon en als je
dan een beetje meer naar onder gaat zie je
eigenlijk de bergen die je in Heuvelland kan
terugvinden. Maar, als je de totempaal omdraait,
zie je in die bergen, de letter W, de eindinitiaal
van de gestorven man.

de totempaal op het speelplein

de letter W

de bergen in Heuvelland
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Bijlage.
Het bewijs van mijn bezoek aan Geert Woussen.

ik en Geert Woussen in zijn atelier

Hieronder volgen de e-mails die geschreven werden voor het maken van de
afspraak.
From: geert.woussen@telenet.be
To: helenedumon@hotmail.com
Date: Mon, 15 Sep 2008 20:26:49 +0000
Subject: interview
Beste Helena,
momenteel ben ik voor twee weken in Slovenie.(voor werk)
ook tijdens de herfstvakantie ben ik op reis.
je kan altijd op bezoek komen tijdens buren bij kunstenaars.
of een afspraak maken op woensdagnamiddag.
groeten
Geert Woussen
Hallo,
Ik heb eens even in mijn agenda gekeken (ik heb namelijk hopen schoolwerk)en hier heb ik enkele
data's die voor mij zouden passen:
-zaterdag 11 oktober
-zaterdag 25 oktober
-woensdag 5 november
zou u mij kunnen laten weten welke van deze data voor u het best passen?we kunnen dan later
misschien het uur afspreken
groetjes , Hélène Dumon
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From: geert.woussen@telenet.be
To: helenedumon@hotmail.com
Subject: RE: interview
Date: Thu, 9 Oct 2008 22:08:46 +0200
Hélène
Nu zaterdagnamiddag ben ik thuis ook woensdagnamiddag (vanaf 14u ) 5 november kan je mij
thuis vinden.
Mvg
Geert Woussen
Hallo,
woensdagnamiddag 5november is voor mij oké. Is dat voor u goed als ik rond 14.45u bij u ben?
Ik heb nog enkele noodzakelijk vraagsjes:
- Mag ik het interview opnemen?
- Mag ik foto's nemen?
- Mag ik ook noties nemen tijdens het interview?
Laat u mij nog iets weten?
Groetjes
Hélène
helene
je krijgt een positief antwoord op uw drie vraagjes
tot woensdag 5 november
geert
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Bibliografie.
-

-

-

Het foldertje van de tentoonstelling ‘Buren bij kunstenaars’. Dit heb ik
gevonden in de bibliotheek van Langemark. Op pagina 53 in dit boekje, vind
je de naam van Geert Woussen terug.
Zijn website waar ik onder andere foto’s heb van gebruikt.
http://users.telenet.be/geert.woussen/
Regelmatig bezocht in de week van 13 oktober 2008 en in de week van 3
november 2008 en tijdens de kerstvakantie.
De uitleg die ik gekregen heb tijdens mij bezoek aan één van zijn
tentoonstellingen, ‘Buren bij kunstenaars’ op 19 oktober 2008.
Het interview dat ik van de kunstenaar heb afgenomen op 5 november
2008.
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Vragenlijst interview
1

Als je een omschrijving van jezelf zou moeten geven, hoe zou je je dan
omschrijven?
2 Wat is da aard van u collectie?
3 Geeft u al tentoonstellingen gedaan of doet u er binnenkort?
4 U snijdt meestal uit hout. Kunnen we dit dan beeldhouwkunst noemen?
5 Is uw stijl figuratief of eerder abstract?
6 Is er bij ieder kunstwerk een onderliggende betekenis? Zit er een
boodschap of een verhaal achter?
7 Waar haalt u uw inspiratie vandaan als u bijvoorbeeld die vrouw met de
buik als wereldbol maakt?
8 Hebt u een bepaalde techniek om aan een houtsnijwerk te beginnen?
9 Hebt u soms voor dat u een werk maakt voor cadeau te doen aan iemand?
10 U gebruikt verschillende houtsoorten. Hebt u een bepaalde voorkeur voor
hout? Op basis van wat kiest u de soort voor een bepaald werk?
11 Hoe bent u eigenlijk begonnen? Wat was u motivatie? Wat was uw eerste
werk?
12 Moet u veel weg voor uw werk als houtsnijder of hangt dat dan meestal
samen met uw lesgeven in het VTI ?
13 Hebt u nog een ander beroep beoefend voor u kunstenaar werd?
14 Droomt u ervan om bekend te worden in eigen land? En misschien de
internationale toer op te gaan?
15 Hebt u ooit het gevoel gehad een andere kunstenaar uit dezelfde branche
te benijden?
16 Kan je je volgende project in het kort uitleggen?
17 Hebt u ooit al eens voorgehad dat iemand zei dat uw kunstwerk lelijk was?
Zo ja, wat was uw reactie?
18 Hebt u in uw huis veel van uw kunstwerken hangen/staan?
19 Hebt u ook werken van collega’s?
20 Hebt u bewondering voor een bepaalde kunstenaar? Zo ja, wie en waarom?
21 Welke gereedschappen gebruikt u?
22 Is het mogelijk om in uw levensonderhoud te voorzien door de verkoop van
uw werken?
23 Moest je nu één van je werken typeren als uw lievelingswerken, voor welk
ééntje zou je dan opteren?
24 Wat vindt uw familie van uw kunst? Hoe reageren zij daarop dat je er veel
tijd in steekt?
25 Wat zou je ervan denken moesten je werken na je dood tentoongesteld
worden in een groot museum?
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26 Als je een buste van een vrouw creëert, baseert u zich dan op een reëel
voorbeeld of gaat u uit van uw eigen fantasie?
27 Zou u nog een het werk Evam willen uitleggen?
28 Heeft u bepaalde plannen als kunstenaar?
29 Doet u iets speciaals om uw kunst te verspreiden?
30 Hoe ziet uzelf de rol van een kunstenaar in onze maatschappij?
31 Had u in uw jeugd al aanleg voor een bepaalde kunst?
32 Mogen uw kinderen soms ook in uw atelier werken? Vindt u dit belangrijk
voor hun opvoeding?

