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Kunst in het landschap

Op & af in Vollezele
Met hun project 'op & af' exploreren Luk Wets en andere
kunstenaars van Collectief Pep-In-Gen opnieuw de
kracht van het landschap. Het kunstenaarscollectief
werd opgestart in 1993 met als doel om hedendaagse
beeldende kunst in het landelijke Pajottenland te
bevorderen. Elke twee jaar is er een mooi wandelparcours
om hedendaagse beeldende kunst te verbinden met het
open landschap van het Pajottenland.

Jullie zetten de regio telkens mooi in de kijker.
Waarom is de interactie met de omgeving zo bepalend?
Luk: ,,De parcours van het Collectief Pep-In-Gen zijn steeds
wandellussen op een andere locatie. We geven heel graag
de wandelaars en deelnemers de kans om een deel van het
Pajottenland te verkennen. Het Pajottenland is toch één van de
mooiste streken van ons landje, waar de wisselwerking kunstnatuur optimaal kan worden beleefd.’’

Naar welk deel van het Pajottenland
leiden jullie ons dit jaar?
Luk Wets: ,,Bij editie 2017 rollen we ons parcours uit over
het golvend landschap van Vollezele, een deelgemeente van
Galmaarden. We stippelden er een wandeling van ongeveer 5
km uit, met veel onverharde wegen. De Congoberg, het op één
na hoogste punt in de regio (100 meter) is een van de zeldzame
sites in Vlaanderen waar zeer oude sporen van menselijke
bewoning ontdekt werden. Deze plek speelt de hoofdrol in ons
nieuw verhaal.’’

“Op & af”, de titel is niet lukraak gekozen.
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Luk: ,,Neen, inderdaad. Wat hier in dit stukje Pajottenland vooral
opvalt zijn de snelle opeenvolgingen van dalen en klimmen.
De toppen verrassen door een wisselend vergezicht op de
omgeving. Deze snelle aaneenschakeling van dalen en hellingen
maken dit stukje Pajottenland zo typisch. Hier gaat het dus
werkelijk op en af!’’

editie 2015 - ik hei wei - Gooik

De confrontatie van mens en natuur is jullie geheim ingredient?
Luk: ,,We zijn er echt van overtuigd dat kunst buiten leeft.
Samen met de kunstenaars stippelen we eerst het parcours
uit. Gaandeweg kiest ieder dan zijn geschikte locatie. Alles
groeit heel organisch. De kunstenaars krijgen dan de opdracht
een werk te integreren of met de omgeving in dialoog te gaan.
Onze tentoonstellingen zijn geen beeldenpark, maar een
kunstwandeling met rake accenten.

Een trage wandeling stopt ons tijd toe om tot rust
te komen en te genieten. En dit op kijkafstand van
de hoofdstad met zijn omvangrijk cultureel aanbod!
Wandelen is niet alleen de manier om het Pajottenland
te ontdekken, maar creëert bovendien de beste conditie
om van de kunstwerken en hun integratie in de natuur optimaal
te genieten.’’

vernissage: 15 augustus 2017 om 14u
vertrek en aankomstlocatie:
'De Capriole' - Repingestraat tgo nr. 86 te Vollezele
periode: 15 augustus tot 3 september 2017
zondagen 20 en 27/08 en 03/09 van 14u tot 18u :
kunstenaars aanwezig en er is pop-up café
het parcours bezoeken in groep kan mits afspraak :
0489 573 906(annie) -0485 023 167(luk)
Myriam, Katleen, Annie en Luk
heten jullie van harte welkom

pep-in-gen@skynet.be
www.pep-in-gen.be
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