
 

Expeditie Carrara 
                                       una settimana particulare 
 
 
 
 
In de zomer van1997 vertrok kunstenaar/beeldhouwer Isidoor Goddeeris voor 
het eerst naar het mekka van het marmer, Carrara, om er zich te volmaken na zijn 
jarenlange expertise in beeldhouwen.  
Hij vond er een werkruimte in het legendarische atelier “Studio Nicoli” en zag dat er 
in de streek een internationale groepering aan het werk was.  
In die inspirerende omgeving ontdekte hij des te meer de goddelijke combinatie van 
“arbeit” en “La Dolce Vita”, de Toscaanse gastvrijheid, de schilderachtige dorpen en 
de zomerse kunststeden, een bergketen van marmer met de ateliers aan de voet. 
 
Zo’n trip wou Isidoor niet voor zich houden maar delen met vrienden. 
Zijn reiservaring prikkelde en er verzamelde zich een eerste groepje pioniercursisten 
om dit te proeven. 
Atelier “AMA” was vanaf 2004 de vaste stek. 
Het bleek na 15 expedities en een 50-tal cursisten verder een succesformule. 
 
Naast het kappen in steen werd er ook gesmeed aan hechte vriendschapsbanden.  
Uit de combinatie van dit alles vloeide de tentoonstelling 
“Expeditie Carrara” - una settimana particulare  en dit in het unieke kader van het 
Roeselaarse thuisatelier van “il professore”. 
 
Daar zullen de werken van tientallen cursisten getoond worden met als doel de 
bezoekers te laten proeven van wat ze er creëerden. 
Er zal een brede selectie aan werken te zien zijn uit 7 jaar Carrara-stages. 
Geniet er blok voor blok van de queestes in steen.  
 
Wees er welkom van zaterdag 24 september t.e.m. de finissage tijdens het 
parcour ‘Buren bij Kunstenaars’ op zondag 16 oktober 2011. 
 
 

Wees Welkom!  -   Benvenuti a tutti! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                      Zicht op het binnenatelier van studio AMA - Marina di Carrara 
 
 
 

 
Overzichtstentoonstelling: 
“Expeditie Carrara” –  una settimana particulare 
 
Openingsuren: 
Vernissage vrijdag 23 september 
 
Publiek toegankelijk 
Van zaterdag 24 september t.e.m. zondag 16* oktober 2011. 
Sluitingsweekend kadert in het parcour van de provinciale open-atelierdagen 
“Buren bij Kunstenaars”. 
 
Openingsuren 
ma-di-wo-do : van 10u tot 12u en van 14u tot 17u 
Vrijdag gesloten 
zat- & zon : van 14u tot 17u. 
 
Locatie: 
Atelier Brugsesteenweg 111 
8800 Roeselare 
 
Inkom: gratis 
 
Info: 0478/82.59.24 
Email: isidoorgoddeeris@hotmail.com 
Website: http://users.telenet.be/goddeerisisidoor/index.html 
 


