
In de kijker : kunstenares Betty Bouckaert

"Schilderen om zinnen te verzetten"
WEVELGEM • Kunstenares Betty Bouckaert (68) uit Wevelgem stelt opnieuw tentoon. Precies 42 van
haar recentste werken hangen klaar in haar atelier. "Ik ben erg blij dat ik mensen na 5 jaar mijn werk
nog eens kan tonen."

Belt)' BOllCkaert.

Hetgaatorn impressionistische olie-
verfschilderijen. "Portretschilderij-
en, stillevens, landschappen, ... in
destijlendekleurenvan VanGogh,
Morier en Cézanne", omschrijft
Berrv haar eigen werk. Berrv ge-
bruikr haar eigen woning om het pu-
bliek de kans re geven haar schilde-
rijen te ontdekken. "Mijn man ge-

"Geweldig om een eigen stek
te hebben waar ik creatief

kan bezig zijn"
brutkre de gelijkvloerse verdieping
van ons huis als praktijk toen hij nog
actief \V'dS als veearts. Sinds hij met
pensioen is, heb ikde hele ruimte in-
gepalmd als mei ier. Het is gewoon
geweldig om een eigen stek te heb-
ben waar ik elke namiddag creatief
bezig kan zijn. En als ik klaar ben
met schilderen, kan ik 's avonds ge·

woon alles achterlaten zoals het is,
en naar boven gaan", lacht Berrv.
"Schilderen is voor mij zoveel meer
dan gewoon een hobby. Toen mijn
kinderen jaren geleden naar het bui-
ten land verhuisden, liep ik erg ze-
nuwachtig rond. Ik vroeg me de hele
tijd af hoe het met ze zou zijn. Ik
maakte me zorgen dat ze het mis-
schien niet goed zouden stellen:
Schilderen was [Oen voor mij een
manierem mijn zinnen te verzetten,
en ermee te leren omgaan dat mijn
kinderen niet meer vlak om te hoek
woonden."
De tentoonstelling wordt vrijdag 30
april, om 19.30 uur feestelijk ge-
opend. Daarna blijft de tentoonstel-
ling open van zaterdag 1 mei tot en
met zaterdag 15 mei, elk dag van
14 u tot 19 uur. Betty heeft uitnodi-
gingen verstuurd, maar ook wie
geen uitnodiging in de bus kreeg, is
moer dan welkom. (JOME/xcom)


