EDIT IE 202 2
Hartelijk welkom op de tweede editie van Bike2Art:
ﬁetsen en kunst ontdekken op eigen ritme.
Langs het parcours verwelkomen 3 kunstenaars
u graag in hun atelier of op een gastlocatie.
De werken die er tentoongesteld worden kunnen aangekocht
worden, de opbrengst gaat integraal naar de
sociale doelen van Kiwanis Gent Gravensteen.
Een bezoek aan het Mudel is eveneens in het parcours inbegrepen.
We wensen jullie een ﬁjne ﬁetstocht en mooie artistieke ontdekkingen toe.
Adressen ateliers & gastlocatie:
William Ploegaert
atelier Leernsesteenweg 198, 9800 Bachte-Maria-Leerne
Petra De Meyere
gastlocatie Oud Sashuis , Hellestraat 20, 9800 Astene
Lode Laperre
atelier Dorpsstraat 28, 9800 Astene

Lode Laperre
Vanaf eind jaren ‘80, nadat Lode Laperre zijn studies
plastische kunsten aan het Sint-Thomasinstituut te
Brussel als laureaat heeft beëindigd en de overtuiging
om als beeldend kunstenaar te bestendigen allang
gestalte had gekregen, resulteert zijn bijzondere
interesse voor de hedendaagse schilderkunst in de
gestage ontwikkeling van een individuele picturale
beeldtaal, die – aanvankelijk – bijna uitsluitend
door middel van acrylverf op doek tot stand komt.
Acrylverf op doek
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(M)Editarea, 30 x 50 cm: 2.160 €
Intra Vitam II, 40 X 60 cm: 2.900 €
Cuturati, 70 x 80 cm: 4.650 €
Pictor Scriptor, 70 x 80 cm: 4.650 €
Catenae I, 40 x 60 cm: 2.900 €
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Atelier Dorpsstraat 28, 9800 Astene
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Petra Demeyere
Op alle momenten in het leven – van verjaardag
tot overlijden, van blijdschap tot diep verdriet –
weet kunst ons te verbinden.
Daarom vind ik inhoud, diepgang en kwaliteit in
de kunst van een bijzondere orde.
De kunstenaar voldoet aan de behoefte in de
samenleving aan verbinding en betekenisgeving.
Kunst is onder meer, maar lang niet altijd, het
plastisch equivalent van creatief meesterschap
en wellicht een uiting van reﬂectie en levenslust.
Wij, als mensen zijn daar gevoelig aan en onderschrijven het commentaar van de kunst op het
wankele, het optimisme en het fatale van de wereld.
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Dubbelvissen, 750 euro *2
Babyvis, 525 euro
Verbonden, 1550 euro (3 beelden samen)

Gastlocatie Oud Sashuis,
Hellestraat 20, 9800 Astene

[1]

[3]

[2]

William Ploegaert
William Ploegaert werd na zijn studies schilderkunst
aan de KASK Gent in 1983 leraar beeldende vorming
in diverse academies van het deeltijds kunstonderwijs
en was van 1991 tot 2021directeur van de academie
beeldende kunsten Deinze (KADE). Hij was tevens
freelance journalist en is nog steeds actief als
beeldend kunstenaar.
Boek samen met een print: 100€
Grote print: 600€
Recente prints: 50€
Atelier Leernsesteenweg 198,
9800 Bachte-Maria-Leerne

We danken volgende sponsors die deze
editie van Bike2Art mogelijk maakten

