
ARNAUD ROGARD  (°31/07/1977/leeft in Stasegem en Gullegem)

Arnaud ontpopte zich de laatste jaren meer en meer als een veelzijdig kunstenaar: hij maakt 
gekleurde tekeningen, kleiwerken en sporadisch schilderijen, schrijft poëzie maar is ook 
actief als (dans)performer.

Binnen zijn beeldende zoektocht tovert Arnaud altijd weer nieuwe onderwerpen uit zijn 
mouw: van personages geïnspireerd door jeugdtelevisieseries, tot interieurs, dieren en 
allerlei waargenomen beelden.
Deze worden zorgvuldig getekend en nadien al dan niet in kleur/verf omgezet.

Zijn keramische werken komen met heel veel concentratie en geduld tot stand. Het gaat 
vaak over hoofden, bustes van personages die het midden houden tussen mens en dier, 
waarbij enige sprookjesachtige connotatie nooit ver weg is. 
Zo maakt hij ook utopische architectuur met een bijzondere aandacht voor vorm die tot de 
verbeelding spreekt en op een onbepaald moment de architectuur achter zich laat en zich in 
de wereld van de sculptuur nestelt.

Arnaud heeft zo zijn eigen mening over de dingen en deze eigenzinnigheid drijft zich duidelijk 
door in zijn beeldende praktijk.

Hij schrijft ook poëzie; hij houdt ervan deze dichterlijke omkadering te betrekken bij zijn 
beeldend werk dat voor hem enige hint vermag.
De beelden en tekeningen blijven wat gesloten en cryptisch. Juist dit aura prikkelt de kijker 
om zich te verplaatsen in de fantasiewereld van de maker.



Daarnaast was Arnaud als danser reeds betrokken in enkele ‘inclusieve’ choreografische 
projecten.  Hij werkte oa samen met Hein Mortier aan de dansproductie "Le sacre du 
printemps".

EXPO
‘Dagboek van een buitengewoon kunstenaar’ in de Stenen Molen 2000 
`Slibsgewijs` keramiektentoonstelling De Stenen Molen Zwevegem 2003
`Poëzie en beeld´ Bioboerderij Ganzenhof Avelgem 2003 'Heen en terug' tentoonstelling, 
station Oostende, 2003
'Spijkers met koppen' project met Sobeka fotoclub, Zwevegem, 2003
‘Infusie’, Zandbergschool, Harelbeke 2004
‘Camping Zandberg’, Kunstwerkplaats De Zandberg, Harelbeke 2005 
'Ventilatie' project actuele beeldende kunst, Hospitaalmuseum, Brugge, 2005
‘Koppenveld’ ( ism Edgard Antoin ), Kunstwerkplaats de Zandberg, Harelbeke 2006
‘Ik en titels’ ( ism Edgard Antoin en Steunpunt BK ), Octagon van de Transfo-site, Zwevegem, 
2006
‘Buren bij kunstenaars’ ( i.s.m. de Provincie West-Vlaanderen ), Kunstwerkplaats De
Zandberg, Harelbeke, 2006/2007/2008/2009/2010
‘Collectie’, workshop / happening, ( cur. René PJ Van Daele ), Kunstwerkplaats De 
Zandberg, Harelbeke, 2007
‘Bezet’, Sociaal artistiek project, Budafabriek Kortrijk, 2008
‘De Werf’ project i.s.m. Tom Ternest , kunstwerkplaats de zandberg Harelbeke, 2008
'Meetings on the margin', tentoonstelling Hungarian Culture Brussels, 2008
‘Het Koningsgevoel’ duotentoonstelling met Rik Meijers, De Kaai , Goes , 2009
‘Arts in difference', Galerie Atelier De Kaai, Goes, 26 september 2009 
‘Ik ben ik’ in Het Glazen Huis, Amsterdam, 2009 
‘Tête-à-tête’ tentoonstelling ism SASK, Sint-Niklaas, 2010
Ontwerp en realisatie theaterkostuums De Figuranten, 2010
Kijkdozenproject in & out, Croxhapox Gent, 8 oktober 2010
'Glashanden, steunpunt Zwevegem,oktober 2010
'Identities too' met videast Messieurs Delmotte, De Halle, Geel, 28/04/2012 - 10/06/2012
'360°' tentoonstelling vzw Wit.h, Kortrijk, 2010
'Manipulation' tentoonstelling CC De Steiger, Menen, 2010
Nomad part one, Video, Kortrijk,2011
'Event  -  Made in...' Mobiles, Kortrijk, 2011
Gedichtendag Avelgem - poetisch ontbijt, Avelgem, 2012
Canvascollectie, Collection RTBF, 11 mei - 10 juni,  Bozar, Brussel, 2012
Transfo klei, internationale keramiektentoonstelling, Zwevegem, 2-30 maart
Museum aan de overkant, wit.h, Kortrijk, juni 2013
Decor "GIFt", i.s.m. Mark Cloet, Kortrijk 2013 
De geluidsfabriek, De Zandberg, Harelbeke, 3 juli 2015
Lara Breine en Arnaud Rogard, Croxapox 2015
‘ik respecteer u’, solotentoonstelling vzw Wit.h 2016
Poëziefestival Watou, videoinstallatie
Stad in de stad, Brugge 2018
Architec Wevelgem, residentie, opdrachten, expo 2018

Performances

`Château des Art´ workshop en muzikale performance La Campagne Drongen 2002

Dansproject ( ism Sabine Vercruysse, Kris Deprey en olv Paola Bartoletti ) tgv ‘Ventilatie’ 

( Corpus Festival ), Hospitaal Museum Sint – Jan, Brugge 2005 
‘La Promenade’, toonmoment dans, Studio 4, Groeningeheem, Kortrijk, 2007
‘Kromtaal’, tentoonstelling poëzie en beeld, Bibliotheek kortrijk, 2008



Toonmoment dansproject, opening vzw Wit.h Kortrijk, 12/2009
Toonmoment dansproject Le sacre du printemps, vzw Wit.h Kortrijk, 06/2010
Première dansproject Le sacre du printemps, vzw Wit.h, Kortrijk, 10/2010
Voorstelling Le sacre du printemps, Justice inside out, Vlinderpaleis Antwerpen, 2011
Dansvoorstelling Le sacre du printemps, poëziefestival Watou
Alle Mooie dinge, solo dansvoorstelling, Tutti Fratelli, 10 2014
Alle Mooie dinge, solo dansvoorstelling, schouwburg Roeselare, 10 2015
Alle Mooie dinge, solo dansvoorstelling, schouwburg Kortrijk, 10 2015
Mad World, De Figuranten, 2018
   
Publicaties
‘Geef ’n drukkie’, poëzie-uitgave vzw Feniks Unite & Het Molenhuis, 2001
'Infusie', themablad Wit.h, coverfoto Arnaud 2004
‘Ventilatie’, - ‘la promenade’, Enca L. - themablad nr. 02 van vzw Wit.h, 2005
'Wie schiep hemel en aarde?' dichtbundel De Stroom, 2005
'Vissen zwemmen leren' covergedicht 'Arnaud heeft hemel en aarde geschapen' 2005
‘Punt 3’, publicatie van Steunpunt Beeldende Kunst Zwevegem, 2006 
Out of Art, artikel ‘Ik ben ik’, jaargang 4 nummer 1, mei 2009
Out of Art, artikel ‘The place to be’, jaargang 4 nummer 2, december 2009 
 Dood gedanst Le sacre du printemps, Driftstroom, themablad 09 Wit.h
'Identities too' uitgave naar aanleiding van de tentoonstelling, De Halle, Geel, 28/04/2012 - 
10/06/2012, Arnaud is een kunstenaar met het Downsyndroom, Lara een kunstenaar met 
een knieprobleem, Lara Breine

Arnaud Rogard heeft atelierruimte in kunstwerkplaats De Zandberg, Julius Sabbestraat 45 in 
Harelbeke. Zijn kunstwerken worden ook verhuurd in Artotheek De Zandberg.
(info: www.kunstwerkplaatsdezandberg.be) 
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