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Toen men mij vroeg een voorwoord te schrijven bij de terugblik op broer 
 Roger’s oeuvre, wist ik echt niet waar eerst te beginnen…

Roger startte zijn “ontwerp carrière” toen hij nog op de Aalsterse Bonneterie 
Bosteels werkte, waar hij soms – zoals hij zelf zei – zijn “creatief ei” kwijt kon door 
“enkele designs” te ontwerpen voor mannenkousen. Deze modernistische designs 
die alleen op het enkelgedeelte aangebracht werden van de Du Parc mannenkousen, 
waren toen echt nieuw en hip, en werden zelfs tot in Parijs aan de man gebracht. 

Later ging hij zijn creatieve drang richten op allerlei academische 
opleidingen.

Roger koesterde al lang het verlangen om een 

retrospectieve tentoonstelling te realiseren, waar zijn 

werken al de technieken, waarmee hij de dingen vormgaf 

en naar schoonheid streefde, zouden belichten. 

Het werd een verhaal van uitstel naar uitstel…  

tot zijn beide zonen Patrick en Johan het idee opnieuw 

oprakelden en het nu hielpen tot stand komen.

Bij het noteren van zijn opleidingen in de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunsten Aalst, zou men op het eerste gezicht denken dat Roger Bursens 
meer op de academie was dan bij hem thuis, en dat hij een product is van deze 
Stedelijke Academie … toch is dit niet voldoende om alles wat nu tentoon gesteld 
wordt een juiste plaats te geven.

Broer Roger is werkelijk de tegenpool van de zelfzekere artiest, die fier zijn 
kunstwerken aanprijst. Hij is eerder de eeuwige twijfelaar en weifelaar, die maar 
blijft dubben of een werk nu eigenlijk af is of toch nog juist niet-af is en of iedere 
verfstrook wel op de enige en juiste plaats staat.

En met dezelfde precisie waarmee hij - met de tong lichtjes tussen de 
lippen - een laatste stipje emaillepoeder kon aanbrengen op zijn keramische 
sculpturen, zal hij jaren later een laatste penseelstreek toevoegen aan zijn schilderijen. 

En hoewel de kunstrichting die hij volgde veranderde met de jaren en hij 
steeds nieuwe wegen insloeg - bijna noodgedwongen omdat hij in een bepaalde 
richting afgestudeerd was - heeft die kunst hemzelf niet veranderd. … Maar in de 



54

opleidingen Keramiek, Monumentale Kunst en Batik, Beeldhouwkunst en ten slotte 
in de Schilderkunst vond hij een weg om de dingen uit te drukken waarvoor hij geen 
woorden had. 

Zijn kleurrijke, soms met goud bewerkte keramische sculpturen zijn allemaal 
unica’s gemaakt in de academie waar hij vanaf 1978 leerde om ”iets met klei te 
hebben”, om uiteindelijk na al die jaren opleiding, beelden te maken met een moeilijke 
spiraalvorm. Acht jaar lang boetseerde hij tijdens het avond en week-end onderwijs aan 
zijn kunstwerken, steeds begeleid door zijn leerkrachten Monique Muylaert en Herman 
Muys. Waarbij hem Prijzen van de Academie, van Staatssecretaris Paula D’Hondt en 
van Schepen Bourlon te beurt vielen. Maar vooral het samen kleien, iets moois creëren, 
babbelen en koffie drinken, het hoofd leegmaken en de dagelijkse beslommeringen even 
los laten… Vooral dát leerde de Academie hem.

Later bij hem thuis in zijn eigen oven zal hij verder keramiek vormgeven. Tot 
dan hadden zijn vazen tot doel gehad “mooi gecurved te zijn, enkel bedoeld om een 
idee te bevatten”. Ze hadden gaten en/of eigenaardige kronkels waardoor ze geen water 
konden bewaren. Pas na veel aandringen van zijn echtgenote, zal hij ook enkele “echte 
nuttige” vazen creëren. 

Eén van de laatste grote keramische stukken waarmee hij thuis lang worstelde, 
was het Kruisbeeld voor het graf van zijn dochter Hilde. Haar verlies leidde tot een 
jarenlange, moeilijke verwerkingsperiode. Het werken aan dat kruis hielp om die 
woelige episode om te vormen tot een serene herinnering. 

Het is vanaf 1992, begeleid door Mevr. Lutgard De Gendt, dat hij alle knepen 
van de Batik aanleert. Batikken wordt voor zes jaar lang zijn nieuwe dada.

Bij het batikken, in oorsprong een Indonesische kunst, waarbij de zijde of het 
linnen in verschillende fases eerst gedeeltelijk met was beschilderd wordt, om daarna 
in het verfbad zijn kleur te verkrijgen, zijn het niet de kledijstoffen of de sjaals die 
Roger kunnen boeien. Hij gaat volop panelen voor wanddecoratie batikken, waar de 
mysterieuze kleurrijke patronen herinneren aan de kronkels van zijn keramische unica’s. 

Uitgebreide voorontwerpen en schetsen vormen de basis voor de verfijnde 
decoratiestukken die hij creëert. De speciale Prijs van de Academie en van Schepen Van 
Mossevelde worden hem in die periode toegekend.

Ondertussen zal broer Roger werkend tussen de frêle zijde, iedereen verbazen 
als hij een monumentale evenwichtsconstructie “De Zangvogel” voorstelt… een slanke 
metaalconstructie opstijgend naar dromerige einders, en die “tinkelt” in het jaarthema 
“De Muziek”. 

Vanaf 1999 zal hij op de Stedelijke Academie bij Mr. Olivier Bras gedurende 
zeven jaar de basistechnieken van de beeldhouwkunst verwerven. Teruggrijpend naar 
zijn keramische beelden, kan broer Roger zich met de beeldhouwkunst weer persoonlijk 
uitdrukken op een visueel ruimtelijke wijze. 

Het is ook in deze periode en samenwerkend met de bouwkundeafdeling, dat 
er modernistische bouwwerken en futuristische stadsdelen in maquettevorm zullen 
ontstaan. Dakconstructies volledig in evenwicht met zichzelf en hun omgeving. Hij 

ontvangt hiervoor de speciale Prijs Schepen Johan Stylemans. 
Opnieuw zal bij het beeldhouwen het budget zijn steenkeuze bepalen. Bij de 

verbouwing van de Academie kwamen de arduinen muurplaten terecht onder het “afdak“ 
van de beeldhouwers. De keuze was vlug gemaakt, het wordt blauwe hardsteen… een 
te harde steen met willekeurig verspreid tal van onzuiverheden. Bovendien zal hij niet 
de spierkracht bezitten om vlot met het arduin om te gaan. Maar, eens begonnen moet 
het… en na twee jaar zagen en slijpen zal nu een reuze fossiel als een “schroeflijn naar 
het oneindige” de inkomhal van de academie en later zijn voortuin verfraaien.

Tussendoor verwerkt broer Roger ook speksteen, waarbij zijn esthetisch gevoel 
en de manier waarop hij soms de dingen ziet, hem in staat stellen om met beugelzaag, 
rasp en schuurpapier, een aanvankelijk intacte blok speksteen om te vormen tot een 
aangrijpend beeld, dat schoonheid en rust in elk interieur brengt. Hij ontvangt in 
die periode de bijzondere Prijs Schepen De Meerleer Dirk en de Prijs Burgemeester 
Uyttersprot .

Van 2006 af zou schilderen zijn passie worden. Meer dan een decennia lang, 
aangespoord door zijn leerkracht Mr. Luc De Roeck, ontdekt Roger zijn eerste eigen stijl 
en schildert hij een reeks monochrome schilderijen in verschillende tinten grijs, slechts 
af en toe iets gekoeld met een blauwe ondertoon. Alhoewel ze een gevoel van melancholie 
en een zekere eenzaamheid uitstralen, moet men hier geen diepe psychologie achter 
zoeken, wel de uitdaging van zijn leerkracht om diepte in het schilderij te brengen door 
de tinten grijs te bespelen.

Aangemoedigd door anderen durft Roger dan voor zichzelf te erkennen dat 
het schilderen een talent is dat hij verder kan en graag wil ontwikkelen. De doeken 
vloeien dan gemakkelijker uit zijn penseel. Hij gaat ook steeds kleurrijker schilderen en 
evolueert volledig naar het abstracte. Zijn thema’s zijn geen echte landschappen noch 
portretten, maar in een combinatie van abstracte vormen en kleur ontwikkelt hij een 
zeer individuele stijl die zijn onderbewuste geest en fantasie helpen uit te drukken. 
Kleurvlakken, al of niet aan elkaar gebonden door meerdere slingerende lijnen, worden 
zijn schilderstaal.

Het aquarel “Metamorforisch Landschap” wordt in het atelier van Vera 
Vermeersch omgevormd tot een prachtig wandtapijt, waarbij de abstracte vormen nu 
rekening houden met de gelijnde scheringdraden.

Zo werd broer Roger - via zijn opleidingen aan de Stedelijke Academie 
Aalst, welke hij vanaf 1978 tot op de dag van vandaag doorliep, en de creatie van zijn 
Keramische Unica’s, zijn Monumentaal Ontwerp en Batik Wanddecoratie, maar ook 
via de Beeldontwerpen en Schilderijen die uit zijn gevoel ontsproten - een veelzijdig 
grafisch kunstenaar die enkel door zijn eigen bedeesdheid onvoldoende gekend is.

Moge deze retrospectieve tentoonstelling en het bij deze gelegenheid 
uitgegeven kunstboek hier verandering in brengen.

Met fierheid geschreven, 
Paul Bursens 
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'Ingala' masker #16, 1984
bas-reliëf, 62 x 78 cm

Blauwe Pagode

Blauw rijst de pagode als het huis der vruchten.
De avondzon glanst goud op haar gelobde randen  
en ketens bewaren de geheimen van haar buik.
De pagode welft en wentelt hemelwaarts  
tot genoegen van hen die haar genot verwierven.

Marc Gielens,
september 1996
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Holboloïden, 1983
bas-reliëf, 52 x 52 cm
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zonder titel, 1985
bas-reliëf, Ø 31 - 38 - 73 cm
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'Marsiaanse krijger',
1986
sculptuur,
39 x 44 cm
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'Trisaurus' #29, 1986
sculptuur, h60 cm
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zonder titel #07, 1983
bas-reliëf, 52 x 52 cm

zonder titel #08, 1983
bas-reliëf, 52 x 52 cm
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'Droomkamers' #01, 1983
bas-reliëf, 40 x 40 cm

"Toen ik in 1978 besloot om een opleiding keramiek 

te volgen, was er een aanbod van avond-en weekend regime, 

hierdoor was er zes weekdagen les. Acht jaar lang, dagelijks 

samen werken met Monique Muylaert en Herman Muys, klikte 

perfekt.

Dit kwam spontaan tot uiting in mijn creaties. Reeds in 

mijn eerste bas-reliëfs, "droomkamers in de ruimte", ontstaan 

imaginaire vormen, gecompliceerd, wriemelend, als irreële 

verdroomde verwachtingen.

Puur geluk."

Roger Bursens,
november 2021
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'Droomkamers' #02, 1983
bas-reliëf, 40 x 40 cm

'Droomkamers' #03, 1983
bas-reliëf, 40 x 40 cm
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zonder titel #04, 1983
sculptuur, h38 cm
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zonder titel #03, 1983
sculptuur, h34 cm

zonder titel #02, 1983
sculptuur, h26 cm



28

zonder titel  #49, 1984
sculptuur, h 34 cm, Ø 45 cm, omtrek 141 cm

p 30-31, 'Tranen Godin', 1981
sculptuur / installatie, Ø 100 cm
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zonder titel #13, 1998
batik op zijde, 120 x 120 cm
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zonder titel #12, 1998
batik op zijde, 120 x 120 cm

Met zijn altijd leergierige, creatieve, reflecterende 

geest en zijn reeds verworven artistieke achtergrond 

overbrugde Roger in geen tijd al de nieuwe 

uitdagingen, technieken en materialen van de 

monumentale kunst. Zijn unieke ontwerpen met 

een zeer eigen, vaak ook wat constructieve signatuur, 

resulteerden in prachtige uitvoeringen in batik, 

serti, mix-media, alsook in een groots monumentaal 

wandtapijt.

Roger is het levende bewijs dat men nooit te oud 

is om bij te leren en te groeien in zijn passie.

Zo fijn hier trots op terug te kijken.

Lutgarde De Gendt  
leerkracht monumentale kunst, 2021
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zonder titel #14, 1998
batik op zijde, 120 x 120 cm

zonder titel #11, 1998
batik op zijde, 120 x 120 cm
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zonder titel # 07, 1996
batik op katoen, 70 x 100 cm
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zonder titel # 10 - 09 - 08 - 06 , 1996
batik op katoen, 70 x 100 cm
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zonder titel # 02, 1994
batik op katoen, 90 x 100 cm

zonder titel # 05, 1994
batik op katoen, 100 x 120 cm
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zonder titel # 01, 1995
batik op katoen, 85 x 85 cm

zonder titel # 03, 1995
batik op katoen, 90 x140 cm
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zonder titel # 21, 1994
batik op katoen, 90 x 90 cm

zonder titel # 23, 1994
batik op katoen, 85 x 85 cm
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zonder titel #04, 1995
batik op katoen, 60 x 80 cm
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Toen Vera Vermeersch afstudeerde als 
kunsthistorica, was ze niet zo geïnteresseerd in 
wetenschappelijk werk of onderzoek. Ze wilde 
liever iets met haar handen doen en creatief zijn. Ze 
beheerste de techniek van hand- en kunstweven, die ze 
vervolgens combineerde met textielrestauratie.

 Naast het restaureren van Vlaamse 
wandtapijten experimenteerde ze met nieuwe 
technieken en startte ze een handtuftatelier, waarin ze 
wand- en vloertapijten maakte voor zowel binnen- als 
buitenlandse kunstenaars.

Momenteel maakt ze bijna uitsluitend haar 
eigen creaties, geïnspireerd door haar reizen, Italiaanse 
landschappen en details uit antieke wandtapijten en 
oude meesters. Dit impliceert altijd een kritische, 
nauwgezette en gelaagde lezing, interpretatie en 
herinterpretatie van het gegeven onderwerp in een 
ander materiaal. Ze is een meester in het vertalen 
van de virtuositeit en poëzie van het oorspronkelijke 
ontwerp naar wandtapijten. Het ideaal dat haar atelier 
nastreeft is de harmonieuze samenwerking tussen 
kunst en ambacht. Het ontwerp wordt vertaald naar 
een ambachtelijk product met een zeer decoratieve en 
artistieke waarde.

bron: www.veravermeersch.be

Aquarel tot wandtapijt

door Atelier Vera Vermeersch
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'Metamorforisch landschap', 1999
aquarel, 90 x 160 cm
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'Maquettes futuristische sculpturen, 2000
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zonder titel, 2000 • mouleren / sculptuur, 70 x 33 cm 
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zonder titel #02, 2000
montage / installatie, h75 x b70 cm 

zonder titel #01, 2000
montage / installatie, h75 x b80 cm 
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Dansers #01, 2003
sculptuur, h58 x b65 x d50 cm 
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Dansers #02, 2003
sculptuur, h44 x b60 x d50 cm 

"Ik zie de experimentelen, of ze zich nu kunstenaar noemen of niet, 
als mensen die de volwassenheid, met de gewenning aan prikkels, zien als 
zachtjes doodgaan. Met stunt en vliegwerk worden steeds nieuwe prikkels 
binnengehaald, waardoor steeds weer een staat van prikkelbaarheid en 
daarmee een staat van leven wordt bereikt.”

Aan dit citaat van Dick Hillenius moet ik denken wanneer ik naar de 
way of life van Roger kijk. Hillenius was bioloog en dichter. Dit citaat, hoe 
reductionistisch ook, bevat een waardevol inzicht en verdient best een spin 
off: “Er is zoveel lijden in de wereld, hij is volslagen immoreel. Ik geloof dat 
het schone de enig denkbare rechtvaardiging vormt voor deze wereld;” zei 
professor Jan Broeckx in een interview.  Een bedenking die naadloos aansluit 
bij het gedachtegoed van Friedrich Nietzsche: je moet geen illusies koesteren 
en toch kan je verliefd blijven op het leven, precies door dat kleine moment 
in een (creatieve) levensloop waarin je iets “heiligs” overkomt. Het schaarse 
esthetisch ogenblik, de drive van de kunstenaar, een geluksatoom dat opweegt 
tegen de nood, de stress en de strijd die het leven in petto heeft. 

Amen en uit, of toch niet? 
Wanneer de moeizame zoektocht naar nieuwe vormen en diepere 

betekenis uiteindelijk verborgen verwantschappen oplevert -”there is more 
than meets the eye” -, heeft de zoeker niet enkel zichzelf verrijkt, maar ook 
allen die getuige mochten zijn van dit proces. 

Marc Vonck,
november 2021
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zonder titel, 2003, sculptuur, h20 x b42 x d22 cm 
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zonder titel #01, 2004-2006
sculptuur in speksteen, h39 cm
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zonder titel #04, 2004-2006
sculptuur in speksteen, h39 cm
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zonder titel #02, 2004-2006
sculptuur in speksteen, h37 cm

zonder titel #03, 2004-2006
sculptuur in speksteen, h40 cm
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zonder titel #06, 2004-'06
sculptuur in speksteen, h35 cm

zonder titel #05, 2004-'06
sculptuur in speksteen, h38 cm
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zonder titel #09, 2006
acryl op doek, 60 x 80 cm
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zonder titel #01, 2006
acryl op doek, 80 x 60 cm
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zonder titel #23, 2006
acryl op doek, 40 x 50 cm

zonder titel #22, 2006
acryl op doek, 35 x 50 cm
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Schriftuur #10, 2006
acryl op doek, 80 x 60 cm

Schriftuur #11, 2006
acryl op doek, 80 x 60 cm
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zonder titel #13, 2007
acryl op doek, 60 x 80 cm



9190

zonder titel #14, 2007
acryl op doek, 60 x 80 cm

zonder titel #15, 2007
acryl op doek, 60 x 80 cm
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zonder titel #12, 2007
acryl op doek, 50 x 60 cm
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zonder titel #26, 2008
acryl op doek, 50 x 60 cm

Toen Roger een 15-tal jaar geleden schilderen 
kwam volgen, had hij al een indrukwekkend traject 
aan de academie doorlopen. Toch wou hij altijd weer 
een nieuwe vormentaal ontdekken, eigenzinnig zijn 
eigen weg gaand.

Strikt opdrachten volgen, was niet aan hem 
besteed. Hij gebruikte de leerinhouden eerder om er 
zijn specifieke vormgeving mee te kruiden. Al snel 
kwam hij tot een soort geometrische abstractie. Door 
roteren en afwisselen van kleurpatronen ontstond 
beweging en ritmiek. Het werk was nooit statisch.

 Na het schilderatelier stopte het niet: Roger is 
nog steeds op de academie en is naar het schijnt al 
weer een nieuwe beeldtaal aan het ontwikkelen. 

Wordt vervolgd :-) 

Luc De Roeck,
november 2021 
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zonder titel #17, 2008
acryl op doek, 60 x 80 cm

zonder titel #16, 2008
acryl op doek, 60 x 80 cm
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zonder titel #18, 2008
acryl op doek, 60 x 80 cm

zonder titel #20, 2008
acryl op doek, 60 x 80 cm

p.98 zonder titel #19, 2008
acryl op doek, 60 x 80 cm
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zonder titel #29, 2009
acryl op doek, 60 x 80 cm

zonder titel #28, 2009
acryl op doek, 60 x 80 cm
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zonder titel #30, 2009
acryl op doek, 60 x 80 cm

zonder titel #32, 2009
acryl op doek, 60 x 80 cm
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zonder titel #27, 2009
acryl op doek, 80 x 60 cm

zonder titel #35, 2010
acryl op doek, 80 x 60 cm
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jaarthema 'Licht' #34, 2010
acryl op doek, 80 x 60 cm

-•-|••-|-•|•••|-||••|•••||•|•|-•||•••|•--•|•|•-••||
kunst is een spel

•••-|•-|-•||•••|-|•|•|-•||•|-•||•--|---|•-••|-•-|•|-•||
van steen en wolken

•••-|•-|-•||•--|•-|-|•|•-•||•|-•||•••-|••-|••-|•-•||
van water en vuur

•••-|•-|-•||-••|•-|-••|•|-•||•|-•||-••|•-•|---|--|•|-•||
van daden en dromen

•••-|•-|-•||-••|••-|••|•••|-|•|•-•||•|-•||•-••|••|-•-•|••••|-||
van duister en licht

•-•|---|--•|•|•-•||
roger

-•••|••-|•-•|•••|•|-•|•••||
bursens
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zonder titel #48, 2012
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #33, 2010
acryl op doek, 80 x 60 cm

zonder titel #31, 2009
acryl op doek, 80 x 60 cm
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zonder titel #38, 2010
acryl op doek, 80 x 60 cm

zonder titel #36, 2010
acryl op doek, 80 x 60 cm
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zonder titel #39, 2010
acryl op doek, 80 x 80 cm

Roger Bursens ontwikkelt al meer dan 40 jaar zijn veelzijdige 
beeldend artistieke talenten langsheen zevental ateliers, aan de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunsten DKO te Aalst. De academie is trots 
om al die tijd met Roger te mogen samenwerken.

Vanuit zijn achtergrond als bouwkundig tekenaar en zijn oeverloze 
verbeelding, en ondanks de grote diversiteit aan gevolgde opleidingen, 
stelt hij een homogeen oeuvre samen. Of Roger nu schildert, tekent, 
boetseert, kapt, assembleert, aquarelleert, drukt of bouwt, steeds weet 
hij, als eigenzinnig kunstenaar in het leven, verbindingen te maken 
met ‘grotere gehelen’. Roger is gefascineerd door de natuur en door 
de menselijke cultuur. Hoe bescheiden Roger als persoon ook is, zijn 
artistiek werk vertoont overduidelijke invloeden van ophefmakende 
kunststromingen zoals het Futurisme, Fauvisme, de Cobrabeweging en 
de Utopische architectuur sinds de jaren ’60. Net zoals de kunstenaars uit 
deze stromingen haalt Roger eveneens veel inspiratie uit etnische kunst, 
Het brengt hem dichter bij de essentie van de mens, die zich minder 
beïnvloed weet door macht en bezittingsdrang. ‘Mens zijn voor elkaar’, 
daar is het waar het voor Roger om draait.

De rust en de zorgvuldigheid waarmee Roger zijn werk maakt, 
hebben zijn atelierleerkrachten altijd sterk weten te waarderen. Hij 
inspireert er ook de andere leerlingen mee. 

Zijn levenshouding maakt hem tot de lieveling van de 17 tot 
20-jarigen in het Projectatelier. Zij hebben het kunstenaarschap en de rijke 
persoonlijkheid van Roger ontdekt en voelen er zich door geïnspireerd. 

Bedankt Roger.

Wouter Cornillie,
november 2021 
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zonder titel #42, 2011
acryl op doek, 100 x 100 cm

zonder titel #45, 2011
acryl op doek, 100 x 100 cm

" Symfonische Kring Aalst viert 125ste verjaardag
In cultuurcentrum De Werf  loopt een tentoonstelling in samenwerking met de 
academie van Beeldende Kunsten. 'Studenten van de Academie volgen de repetities 
en maken kunst op de tonen van de muziek'. "
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zonder titel #44, 2011
acryl op doek, 70 x 70 cm

zonder titel #41, 2010
acryl op doek, 80 x 80 cm
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zonder titel #43, 2011
acryl op doek, 100 x 100 cm

zonder titel #52, 2012
acryl op doek, 100 x 100 cm
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'Piano' #56, 2013
acryl op doek, 150 x 30 cm
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zonder titel #61, 2015
acryl op doek, 100 x 100 cm

zonder titel #62, 2015
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #59, 2014
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #63, 2015
acryl op doek, 100 x 100 cm

zonder titel #60, 2015
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #53, 2013
acryl op doek, 200 x 200 cm
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zonder titel #54, 2013
acryl op doek, 200 x 200 cm
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zonder titel #55, 2013
acryl op doek, 60 x 80 cm

p.138 zonder titel #50, 2012
acryl op doek, 80 x 60 cm

Het poëtisch abstracte werk van Roger ontsluit 
een geheel eigen wereld. Hij neemt ons mee in zijn 
visie, zijn dromen en verhalen.

 
Kunstenaars als Agnes Martin beschrijven 

hun abstract werk als een stuk muziek, zo is het ook 
met het werk van Roger. Er zit ritme in, klankkleur, 
spontaniteit, er wordt een verhaal verteld vanuit 
basiselementen.

 
Roger schrijft poëzie met zijn penseel, kapt 

muziek in zijn beeldhouwwerken, vanuit zijn beeldtaal 
inspireert hij anderen om hun blik te verruimen, 
verder te kijken dan het oog reikt en empathie te 
tonen voor alles rondom.

 
Het werk van Roger is een uitnodiging om mee 

te stappen in een wereld waar kleur en vorm de maat 
slaan.

Nora De Decker  
leerkracht projectatelier, 2021
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zonder titel #73, 2017
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #76, 2017
acryl op doek, 100 x 100 cm

zonder titel #75, 2017
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #67, 2016
acryl op doek, 100 x 100 cm

zonder titel #72, 2017
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #90, 2021
acryl op doek, 100 x 100 cm

zonder titel #71, 2016
acryl op doek, 100 x 100 cm
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Boon #49, 2012
acryl op doek, 100 x 100 cm

LEVEN GAAT VOOR KUNST,

MAAR WIE KUNST BELEEFT,

VERVOLMAAKT HET LEVEN!

Braso,
Boonparade 2012
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zonder titel #58, 2014
acryl op doek, 100 x 100 cm



153

zonder titel #57, 2014
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #40, 2010
acryl op doek, 100 x 100 cm

zonder titel #66, 2015
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #85, 2019
acryl op doek, 100 x 100 cm

Ik zie fascinerende taferelen bij het ruimtelijk werk, 
maar ook schilderkundige beelden, waarbij volume, contrast en 
detaillering op een ingenieuze manier samenkomen…

Opvallend is het strakke element in combinatie met het 
gevoelige aspect… Architecturale vlakken en vormen versmelten 
zich met een sublieme nuancering van kleur en toon…  
Een indrukwekkende wisselwerking tussen het grootse en het 
minuscuul kleine…

Ik zie straffe en imposante vormen, vaak verfijnt met een 
prachtige schriftuur en een grafische toets, maar je hebt ook 
oog voor het tactiele en je toont keer op keer een uitzonderlijke 
verfijning bij de uitwerking van jouw beelden…

Ik zie in al jouw werken een perfecte balans tussen het 
ruimtelijke, het volumineuze en het picturale…

Je bent ruimdenkend en multidisciplinair, maar je toont 
ook zo veel inventiviteit en creativiteit bij het uitwerken van 
al jouw ideeën… Je hebt een bijzonder vaste hand, een grote 
nauwkeurigheid, veel techniciteit en een enorm vakmanschap!

Je toont zo veel passie en zo’n mooie gedrevenheid…  
Een opvallend perfectionisme gesierd door zo veel geduld… 
echt indrukwekkend! 

Mieke Cappaert  
leerkracht projectatelier, 2021
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zonder titel #81, 2019
acryl op doek, 100 x 100 cm

zonder titel #83, 2019
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #82, 2019
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #84, 2019
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #94, 2021
acryl op doek, 100 x 100 cm

zonder titel #92, 2021
acryl op doek, 100 x 100 cm
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zonder titel #91, 2021
acryl op doek, 100 x 100 cm
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Roger Bursens werd geboren in Aalst (België) 
in 1938, woont en werkt in Hofstade.  
Hij studeert, sinds 1978 tot heden, aan de 
 'Academie voor beeldende kunsten, Aalst'.

deeltijds kunstonderwijs

1978 KERAMIEK

 Hogere graad - Specialisatie graad

 mevrouw Monique Muylaert en

 de heer Herman Muys

   Prijs van de Academie

   Prijs van Staatssecretaris Paula D'Hondt

   Prijs van de Academie

   Prijs van Schepen Bourlon

1992 MONUMENTALE KUNST

 Hogere graad - Specialisatie graad

 mevrouw Lutgarde De Gendt

   Prijs van de Academie

   Prijs van Schepen Van Mossevelde

1999 BEELDHOUWKUNST

 Hogere graad - Specialisatie graad

 de heer Olivier Bras

   Prijs Schepen Johan Stylemans

   Prijs Schepen Dirk De Meerleer

   Prijs Burgemeester Uyttersprot

2006 SCHILDERKUNST

 Hogere graad - Specialisatie graad

 de heer Luc De Roeck

2016 PROJECTATELIER

 mevrouw Nora De Decker

 mevrouw Mieke Cappaert

BIOGRAFIE COLOFON

tekst

Paul Bursens, Marc Gielens, Lutgarde De Gendt,

Marc Vonck, Luc De Roeck, Wouter Cornillie,

Nora De Decker, Braso, Mieke Cappaert

boek

Johan Bursens, www.bursens.com

Bijzondere dank aan:

Patrick en Johan Bursens, Paul Bursens,  

Academie voor beeldende kunsten - Aalst,

Wouter Cornillie, Marc Vonck, Monique Muylaert en Herman 

Muys, Lutgarde De Gendt, Luc De Roeck, Braso, Nora De Decker, 

Mieke Cappaert, Peter Uyttersprot

en

de heer Alain Verleysen,

Diskus, Diepestraat 46, Aalst

en aan de vele sympathisanten en helpende handen 

die dit project mogelijk maakten.

solo-expositie

'Doublé'

© 2022, Roger Bursens

www.bursens.com/double

Uitgegeven in eigen beheer

D/2022/Roger Bursens, uitgever 

Alle rechten voorbehouden.

Dit boek werd gepubliceerd ter gelegenheid van 
de solo-tentoonstelling 'Doublé' 
van Roger Bursens in Diskus-Aalst, 2022.

foto: Bazi Hamed



bobbelig  warrige   in spitse vormen 
die tegelijkertijd doen denken aan 
ijskristallen of skeletten  iets raadsel-
achtig vreemds  glijdende verspring-
ende verschietende  in de knoop raken-
de en weer openbrekende vormen niet 
gebonden aan plaats tijd organische 
vervloeiende vormen instinktmatige 
in de mens omgaan met een andere 
realiteit droomhuis van het surrealisme 
hetbewustzijn dat de ons omgevende 
wereld van objecten niet de enige 
is raadselachtige wereld droom 
onwezenlijke eindeloos gedroom 
intuitief keuzes maken onhandig in 
praktische zin vlucht in verre horizonten 
zoeken innerlijke vrede gekweldheid 
vind een uitweg in het schilderen zelf 
onvolmaaktheid van de eigen wereld 
vreemd soortige wezens bizarre 
vormen inspirerende werking uit de 
fauna eigenzinnige speelse manier spel 
in de ruimte rijke plasticiteit spontaan 
onbekommerd muzikaliteit verwantschap



ROGER BURSENS                                                                       DOUBLÉ


