
  



Symbiose... 

Uit beperking groeit vernieuwing. 

Uit vernieuwing groeit verbondenheid. 

Uit verbondenheid groeit symbiose. 

Symbiose, de naam van deze tentoonstelling. 

  

  



SYMBIOSE... 

UIT BEPERKING GROEIT VERNIEUWING. 

Met verse bloemen prachtige werkstukken creëren, is Yvonne Schuurmans' lust en leven. Dat 
kan niet anders, als je meer dan 25 jaar in binnen- en buitenland werkte voor Daniël Ost, de 
wereldvermaarde bloemenkunstenaar.  
Maar stilaan werd het onmogelijk voor haar, om nog langer met die o zo vergankelijke bloemen 
beroepsmatig om te gaan.  
Die beperking grijpt ze aan om op zoek te gaan naar vernieuwing, naar andere natuurgebonden 
materialen en nieuwe technieken om uiting te geven aan haar drang tot creëren.  
 

Najaar 2017: een storm raast over Japan. Bomen delen in de klappen en moeten geruimd 
worden. Er is hout, er is boomschors, er zijn dennennaalden.  
Begin 2018 reist Yvonne naar Japan, om daar materiaal te verzamelen om stukken te creëren 
voor een toekomstige tentoonstelling.  
Dit is al een eerste openbaring die haar toont waar haar weg voortaan kan liggen: werken met 
plantaardige materialen die minder vergankelijk zijn dan verse bloemen, maar die toch hun 



sterke verbondenheid met de natuur behouden.  
Ook de kennismaking met de authentieke productie van handgeschept papier in Kyoto, biedt 
zicht op een nieuwe mogelijkheid.  
Papier verwerken in creaties, geeft haar een manier om kleur toe te voegen, net zoals verse 
bloemen dat zouden doen.  
De vernieuwing is geboren. 

UIT VERNIEUWING GROEIT VERBONDENHEID. 

Werken met minder vergankelijke natuurgebonden materialen, vraagt voor de start van een 
werkstuk een andere benadering dan  werken met vers materiaal. Het stuk hout dat een basis 
vormt, ... je wil niet dat daar na verloop van tijd een kolonie insecten uit kruipt of dat het 
verpulvert door de aantasting van een schimmel. Het vraagt een behandeling waardoor de 
duurzaamheid verhoogt.  

Hier komt Jef Dockx in beeld, een creatieve duizendpoot die Japans geïnspireerd tekent en 
schildert.  
Wanneer hij samen met Yvonne in 2018 naar Japan reist, raakt hij helemaal in de ban om hout 
te gaan bewerken en verwerken.  



Hij wordt geboeid door het behandelen en sculpteren van natuurlijke materialen.  
De materialen die beiden uit Japan meebrengen om thuis te gebruiken in creaties voor een 
toekomstige tentoonstelling, betekenen voor beiden een enorme vernieuwing in hun parcours.  
Ze zijn de aanzet tot  interactie, die leidt naar verbondenheid. 

Marcel D'Hondt, kunstenaar uit Tielrode, geniet grote bekendheid voor zijn gedichten, 
pentekeningen en zijn uiterst natuurgetrouwe houtsculpturen. Zo vereeuwigde hij onze 
inlandse vogelsoorten door hen drie dimensioneel vast te leggen in houtsnijwerk en hun 
verenkleed met realistische kleuren weer te geven.  
Zijn vakmanschap, precisie en correctheid brengen hem in contact met Yvonne. Haar 
werkstukken vragen soms een basis die heel secuur moet zijn, en daar biedt Marcel haar een 
technisch volmaakte oplossing. Hun samenwerking groeit uit tot verbondenheid. 

Nog iemand die door beperking tot vernieuwing komt, is Anne Moens. Op een cruciaal punt in 
haar leven, maakt ze kennis met Yvonne. Op slag wordt ze gegrepen door Yvonnes werk, 
technieken en creativiteit. Haar nieuwe inzichten veranderen haar blik op de natuur. Zo valt 
haar oog tijdens wandelingen steeds vaker op een stronk, een brok hout, een stuk boomschors , 
waarvan ze aanvoelt dat Yvonne, Marcel of Jef daar iets bijzonders mee kunnen doen. 
Annes persoonlijke vernieuwing, leidt tot een bijzondere verbondenheid. 



Een drie dimensioneel werkstuk kan je langs alle kanten bekijken.  
Je kan het ook weergeven in twee dimensies door het te fotograferen. Dat is wat Marleen 
Hiels doet, ze fotografeert de creaties en laat zich leiden door haar eigen blik en interpretatie. 
Marleen is fotograaf met een ingebakken verbondenheid met de natuur en een passie voor 
natuurlijk licht. Haar beelden laten de creaties op een andere manier spreken. Zij geeft met 
haar eigen beeldtaal uiting aan haar eigenste impressie van de werkstukken en creëert op die 
manier een nieuw kunstwerk en een nieuwe verbondenheid. 



UIT VERBONDENHEID GROEIT SYMBIOSE. 

Symbiose, het is een woord voor een samenlevingsvorm die vaak voorkomt in de natuur.  
Even verduidelijken door een voorbeeld: de anemoonvis en de zeeanemoon. De anemoonvis eet 
kleine diertjes op die op de zeeanemoon zitten, die diertjes kunnen de zeeanemoon dan niet 
beschadigen. De zeeanemoon geeft de anemoonvis een plek om te schuilen als er roofdieren 
komen. Symbiose is dus een vorm van samenleven, waarbij er een wederzijds voordeel is.  De 
partners respecteren elkaar en  komen tot actie en interactie. Soms leveren ze prestaties waar 
ieder op zich niet toe in staat zou geweest zijn. 

Yvonne, Jef, Marcel, Anne, Marleen. 
Ook hun verbondenheid leidt tot symbiose. Die is soms letterlijk zichtbaar in een werk 
waarvan Anne het bijzondere stuk hout vindt, Marcel er een werkbare basis van maakt, Jef het 
verder sculpteert en behandelt, Yvonne de creatie voltooit en Marleen het geheel fotografeert.  

Symbiose, de naam van deze tentoonstelling. 
De aanzet die de verzamelde materialen uit Japan geven, om daarmee beeldende kunst te 
creëren, vormt de grondslag voor deze tentoonstelling. Op de weg in heel dit proces, hebben 
alle ontmoetingen hun eigen betekenis in het tot stand komen van dit geheel. Symbiose.  



Symbiose
Yvonne Schuurmans - Jef Dockx - Marcel D’Hondt

6 tot en met 28 november 2021
Geopend elke:

Zaterdag 14-18 u.
Zondag 10-12 u. en 14-18 u. 

www.yvonneschuurmans.be 
yvonneschuurmans@gmail.com

dockx47@gmail.com 
Dacca Loft 
Kasteelstraat 74
9140 Temse, België

Yvonne (+32477317448) - Jef (+32470740828)
Marcel (+32487685877)
Anne Moens - Marleen van Teeffelen
Fotografie: Marleen Hiels (+32472026329)

Beeldende kunst van natuurgebonden materialen, 
Japans geïnspireerde teken-schilderwerken en handgeschept papier

Symbiose…
Uit beperking groeit vernieuwing.
Uit vernieuwing groeit verbondenheid.
Uit verbondenheid groeit symbiose.


