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In het kader van het dertigjarig bestaan van I.V. en van de Educatieve Academie namen 
een groep kunstenaars die verbonden zijn met de Educatieve Academie de uitdaging aan 
om thema’s uit de Japanse film De Vrouw in het Zand of Sunna no ona* als uitgangspunt te 
nemen voor hun creaties.

Sunna no ona speelt zich grotendeels af op 1 locatie - een diepe zandkuil waaruit ont-
snappen onmogelijk lijkt - met 2 hoofdrolspelers: een man en een vrouw. Zij graaft steeds 
terugkerend zand weg, hem ontgaat de zin hiervan. Hoewel de film in 1964 uitkwam zijn 
de thema’s tijdloos en voor psychotherapie van groot belang: identiteit, manvrouw, isole-
ment en verbinding, vasthouden en loslaten, tijd, herhaling, acceptatie, zingeving....

Zand – zo heet deze nieuwe tentoonstelling – zal van oktober tot en met december te 
bezichtigen zijn in de gebouwen van de Educatieve Academie. Een deel van de werken is 
op 28/09, tijdens de viering in Malle van 30 jaar Educatieve Academie, 20 jaar VVTIV en 5 
jaar TOUW, te bewonderen. De opbrengst van de kunstwerken gaat naar TOUW vzw.

Van harte welkom!

TIP: Je kan een gratis versie van deze film uit 1964 bekijken. Zoek op Youtube naar
‘Suna No Onna’ of ’Woman in the Dunes’. Veel kijkplezier.  

ZAND
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Wabi Zabi
door Ann Bilsen, keramiek

kokujin josei

€ 175

Vaasje in zwarte klei,

+/- 25 cm hoog

sutekina 

€ 125

Vaasje in witte klei met 

bloemenmotief, +/- 18 cm



Zandloper
door Katrien Cassiers, Pat Van Lanschoot en 
Luc Van Nyvelseel 
performance op 28 september 2019 in Malle 

Zandloper
wie loopt daar in het zand?

een man, een vrouw, de tijd... of
een therapeut, een client, de transitional space... of

de isolatie, de vrijheid, de verbinding... of
ich, es, id

of
wie loopt daar in het zand?



Vrouw in Zand
door Tanja Dierckx & Maryse Kuypers 
lichaamsexpressie, woord en beeld  

EGO 
Fine Art print
30x45cm
€ 60 

WEERSTAND 1
Fine Art print
45x30cm
€ 60 WEERSTAND 2 

Fine Art print
45x30cm
€ 60 

PROCES
Fine Art print
60x40cm
€ 100 



TRANSFORMATIE
Fine Art print
30x45cm
€ 60 

OVERGAVE 1
Fine Art print
45x30cm
€ 60 

OVERGAVE 2
Fine Art print
45x30cm
€ 60 



ZAND 1 
Fine Art print
30x45cm
€ 60 

ZAND 3 
Fine Art print
30x45cm
€ 60 

ZAND 2 
Fine Art print
30x45cm
€ 60 



Verblind
raast en ruift het ego

door de woestijn
- hier is zand

alleen maar
kwarts en glimmer.

In mijn ongeloof
stroomt verzet

verzandt
in schaduwdans

zie me deinen en wankelen
in mijn omsloten zijn

maak me los van
dat wat niet was.

Ademloos
en onafwendbaar

zink ik dieper
door merg en steen

waar huidhonger schuurt
en troostende lippen
mijn wonden mazen.

En zo omarm ik
mijn volle zijn

verlost in verbinding
- hier is zand

het zaad waarin
verandering kiemt.

ZAND 4 
Fine Art print
30x45cm
€ 60 

ZAND 5 
Fine Art print
30x45cm
€ 60 

W
EERSTAND

EGO
OVERGAVE

TRANSFORM
ATIE



Zand
door Theodoor Dirkx 
installaties

black sand from a volcano 
on a pale woman’s hand
€ 250 (€ 350 sokkel inbegrepen)

on a white dune, 
a black woman
€ 250  (€ 350 sokkel inbegrepen)

a mother and her daughter

Niet te koop



run, run, run… into yourself

€ 300 

shipwreck 

€ 250



Gedichten in beeld
door Sabien Jagers en Katrien Cassiers 
De beelden die bij de gedichten horen, waren nog niet klaar bij het ter perse gaan van deze catalogus. Op 
de tentoonstelling zullen tekst en beeld samen te zien zijn.

zeeland 

eindeloos buigen bomen
zich vragend naar elkaar
hun rug gebult 
door het vele praten

sprakeloos ritselt nog na
duingras, met natte voeten
- branding likt wonden - 
door het vele waaien

ginds een amechtig schip
koorddanser op de streep
waar hemel zich vergrijpt
aan de zee

wat dichter twee geliefden
verbonden door elk één hand
het vergrijzen van de dag
stilleven van geluk
een afdruk in het zand

II
ik heb 

dorst in de woestijn
 - zandgeslepen mijn huid
verweerde oevers
rimpels, beddingen 
voor zeeën van verdriet - 

en zoek naar wat zachte 
aarde

mild en gastvrij
voor het begraven
van pijn 



III

vandaag voel ik mij
het branden 

dat nog even
had willen
duren

er moet 
een later 
zijn

zodat ik weet
dat nu

er is 
geweest

IV

ik wil langer
duren

dan dit leven

niet vergaan 
met een stille plof

(terugkeren
naar zand en stof)

ik wil
minder water
meer mogen
en ook wijn

ik wil niet meer 
bewijzen

ik wil 



Rivierbed
door Rune Tuerlinckx en Katrien Cassiers   
poëzie en beeld 

Als ik kon, ik zou een rivierbed maken
In de sneeuw uit lopen
wolken breken
water geven
onophoudelijk huilen

  jongens, ik zou al lang uit de voegen zijn gebarsten

De benen nemen,
om deze handen eens te ontzien
of gewoon uit mijn hoofd te komen.



Verzanden
door Bruno 
Van den Bosch 
video art 



The Repetition - De Herhaling - 
La Repetición
door Hilde Vleugels, visual art 

La Repetición gunt u een blik achter de schermen. 
Het laat u de oefening zien, de herhaling. 

Herhaling om iets (het schilderen?) eigen te maken, 
controle te lossen en het ongekende toe te laten. 

Herhaling om iets (het leven?) in de vingers te krijgen, 
Een proces tussen willen en laten gebeuren. 

Herhaling om iets (mezelf?) te kopiëren, te reproduceren, 
te vernieuwen en te vermenigvuldigen.

Herhaling om iets (de vrouw in het zand?) te vergroten, te verkleinen, 
een toontje hoger of lager. 

Herhaling. Omdat ik er niet genoeg van kan krijgen. 
Zoals het genot van een terugkerend refrein
En het kloppen van mijn hart



01

€ 350  (Per 2 € 650)
Tentoongesteld in Malle op 28/09.  

02

€ 350  (Per 2 € 650)
Tentoongesteld in Malle op 28/09. 



07    08      09
€ 120    (A2-formaat) 
Tentoongesteld in Malle op 28/09.  

03
€ 120    (A3-formaat) 
Tentoongesteld in Malle op 28/09.  

04     05
€ 120    (A3-formaat) 
Tentoongesteld in Malle.  

06
€ 120    (A3-formaat) 
Tentoongesteld in Malle op 28/09.  



07    08      09
€ 120    (A2-formaat) 
Tentoongesteld in Malle op 28/09.  

10 € 120  (A2-formaat)    
Tentoongesteld in Malle op 28/09.  

11 € 120 (A2-formaat)    
Tentoongesteld in Malle op 28/09.  

12
€ 120    (A3-formaat)    
Tentoongesteld in Malle op 28/09.  



13    14    17
€ 120    (A2-formaat)    
Tentoongesteld in Malle op 28/09.  

16
€ 120    (A3-formaat) 
Tentoongesteld in Malle op 28/09.

18
€ 120    (A3-formaat) 
Tentoongesteld in Malle op 28/09.

15
€ 120   
(A3-formaat) 
Tentoongesteld in 
Malle op 28/09.



01
€ 120    (A3-formaat) 
Tentoongesteld op de EA.

03
€ 120    (A3-formaat) 
Tentoongesteld op de EA.

04
€ 120    (A3-formaat) 
Tentoongesteld op de EA.

02
€ 120    (A3-formaat) 
Tentoongesteld op de EA.

05
€ 120    (A3-formaat) 
Tentoongesteld op de EA.



06
€ 120  (A3-formaat)   
Tentoongesteld op de EA.

08
€ 120  (A3-formaat)   
Tentoongesteld op de EA.

07
€ 120  (A3-formaat)   
Tentoongesteld op de EA.

09  en  10
€ 120  (A3-formaat)   
Tentoongesteld op de EA.



11
€ 120  (A2-formaat)   
Tentoongesteld op de EA.

13 VERKOCHT
€ 120  (A3-formaat)   
Tentoongesteld op de EA.

12
€ 120  (A3-formaat)   
Tentoongesteld op de EA.



Japans album 02
€ 50 

Japans album 01
€ 50 

Japans album 03
€ 50 



Japans album 04
€ 120 

Japans album 05
€ 120 

Japans album 06
€ 120 

Japans album 07
€ 120 



Japans album 08
€ 120 

Japans album 09
€ 120 

Japans album 10
€ 120 

Japans album 11    (VERKOCHT)  
€ 120 



Japans album - ONTWIKKEL 
€ 100 

Japans album - SCHEP 
€ 50 

Japans album - ONTWERP
€ 100 

Japans album - VOLHARDT
€ 50 



Japans album - drieluik 01
€ 200 

Japans album - drieluik 02
€ 200 



De expo ZAND kwam tot stand naar aanleiding van een 
driedubbele verjaardag. Een korte kennismaking met de 
jubilarissen. 

30 jaar EA
20 jaar VVTIV
5 jaar TOUW

De Educatieve Academie is een vormings- en opleidingsinstituut gelegen in Antwerpen-Ber-
chem. De organisatie biedt sinds 1989 een gevarieerde waaier van (bij-)scholingsmogelijkheden 
aan. De opleidingen, trainingen en workshops beslaan het brede terrein van de geestelijke en 
relationele groei. De Educatieve Academie biedt een vierjarige Therapieopleiding in de Interac-
tionele Vormgeving, Jaaropleidingen, Korte trainingen, Supervisies en Vormingen op maat voor 
hulpverleners en psychotherapeuten. Daarnaast geeft ze ook training specifi ek voor leerkrach-
ten.

Meer info op www.educatieve-academie.be/



Soms vallen cliënten met beperkte financiële middelen uit de boot. 
TOUW vzw biedt hen het hele jaar door op woensdag kosteloze, laagdrempelige en kwali-
teitsvolle psychotherapie aan. Dit gebeurt door vrijwillige therapeuten in de gebouwen van de 
Educatieve Academie. 

Meer info op www.touw-psychotherapie.be/

V.V.T.I.V. staat voor Vlaamse Vereniging voor therapeuten in de Interactionele Vormgeving en is 
een beroepsvereniging voor alle therapeuten die een vierjarige therapie opleiding hebben geno-
ten aan de Educatieve Academie.

De V.V.T.I.V. heeft als beroepsvereniging verschillende doelstellingen. Zo behartigt zij de thera-
peutische stroming Interactionele Vormgeving en doet daarom aan kwaliteitszorg en -bewaking 
van de therapeutische stroming Interactionele Vormgeving, o.a. door middel van een gedrags-
code, klachtenprocedure en leden zich laten engageren tot het volgen van supervisie. V.V.T.I.V. 
ondersteunt I.V.-therapeuten ook in de uitoefening van hun beroep, en in de uitbouw van hun 
praktijk.  

Meer info op www.vvtiv.be/



Met DANK aan 

de kunstenaars:

  Ann Bilsen

  Katrien Cassiers 

  Tanja Dierckx 

  Theodoor Dirkx

  Sabien Jagers

  Maryse Kuypers

  Rune Tuerlinckx 

  Bruno Van den Bosch 

  Pat Van Lantschoot 

  Luc Van Nyvelseel

  Hilde Vleugels
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