Kunsttoer in de Vlaamse Ardennen


zaterdag 11 oktober 2008

Hilde Van de Walle en Germain Beeckman zijn twee kunstenaars die de deuren van hun atelier openstellen. © david stockman
ZOTTEGEM - Enkele kunstenaars uit de Vlaamse Ardennen stellen de komende twee zondagen hun ateliers open voor het grote publiek.
Via de uitgewerkte 'Kunsttoer' ontdekt u per auto of per fiets zowel het landelijke Zuid-Oost-Vlaanderen als de prachtige kunstwerken.
Keramiekkunst, grafiek, beeldende kunsten, schilderkunst of textielcreaties. Op de Kunsttoer die enkele amateur-kunstenaars uit de Vlaamse
Ardennen voor de derde keer organiseren komt een brede waaier aan kunstvormen aan bod.
'Onze Kunsttoer werd geboren uit de Keramiekroute die jarenlang in de streek werd georganiseerd', verduidelijkt een van de deelnemende
kunstenaars Hilde Van de Walle.
'Omdat we verschillende kunstdisciplines aan bod wilden laten komen, werd de route uitgebreid tot een echte Kunsttoer. Op die manier
vragen we ook meer erkenning bij het grote publiek voor het prachtige werk dat kunstenaars creëren.'
Om het publiek echt kennis te laten maken met kunst, stellen de kunstenaars op zondag 12 en 19 oktober van 10 tot 18 uur de deuren van hun
atelier open.
'Bezoekers stappen op die manier letterlijk de werkomgeving van een kunstenaar binnen en maken zo kennis met zowel het afgewerkte als
het onvoltooide werk', zegt de kunstenares die onder meer een beeld leverde aan de gemeenten Eke, Schoten en Herk-de-Stad.
'Ikzelf werk steeds tegelijkertijd aan een vijftal werken. Zo kan ik een werk laten rusten vooraleer ik de finishing touch aanbreng. Via de
Kunsttoer willen we de bezoekers nu laten zien hoe een kunstwerk wordt gemaakt. Maar om niet ieder jaar dezelfde kunstenaars te
ontdekken, nodigt ieder atelier ook een of meerdere gastkunstenaars uit.'
De Kunsttoer kan per auto of per fiets worden afgelegd, zodat naast de kunstenaars ook de landelijke omgeving wordt ontdekt. Gestart wordt
er bij Hilde Van de Walle en Eddy Van Meulebroeck in de Pierkenstraat 88 in Velzeke waar u terecht kan voor beelden en keramiek. Daarna
loopt de route via beeldend kunstenaar Germain Beeckman uit de Keiberg 20 in Oosterzele.
Emiel De Roover gebruikt de vroegere brouwerij De Klok in de Laurent De Metsstraat 72 in Zottegem om zijn schilderijen en installaties te
exposeren. Sandro Usala, Trees Scheirlinck en de leerlingen van het Grafiekatelier van de Stedelijke Academie Zottegem stellen hun werk
tentoon in de Langendries 19 in Sint-Goriks en Jeannine Van Damme en Roger Laplasse tonen hun keramiek en schilderijen in Kuiterlos 7 in
Brakel. (flv)

