PERSBERICHT

“WATERTRAJECT” openluchttentoonstelling
Van 1 mei tot 12 november 2017

In het park en de tuinen van het Domein van Seneffe vertellen acht Belgische kunstenaars u verhalen over water op hun eigen manier.
Tot in de vier uithoeken van het park werden beeldhouwwerken en installaties neergezet.
Sommige van die werken verlenen aan de waterbekkens een poëtische toets, op een speelse manier of door aan het nadenken te
zetten.
Andere treden in dialoog met de groene ruimten of de architectuur van de gebouwen.
Elke kunstenaar trekt op zijn eigen manier de aandacht van de bezoekers tijdens de wandeling … Hun beeldhouwwerken en installaties
vormen een inspiratiebron voor de wandelaars, die zich laten leiden door de fantasie en de verbeelding die ze uitstralen.
Leo Copers denkt na, maar wel ondersteboven! Isabelle Copet haalt haar inspiratie uit de decoratieve kunsten in het Kasteel van
Seneffe die ze omvormt tot kantwerk …. Marco Dessardo kiest het ruime sop voor een suggestieve en bewogen reis. Kries Fierens
stort zich op de visvangst, maar aan het uiteinde van zijn vislijn hangt geen vis, tot groot jolijt van de vogels. Benoît Félix speelt met
de hydraulische krachten van de waterstralen en daagt ze uit: wie zal winnen? Florian Kiniques houdt van weerspiegelingen en oculi
en werpt een oog, maar is het wel het juiste…?. Philippe Luyten gaat dieper in op het thema water, een essentieel en dagelijks goed,
maar is het onuitputtelijk? Jacques Patris heeft zijn creatie aan de brug neergezet, maar is het geen illusie?
Nu is het, vanaf 1 mei, de beurt aan de bezoekers om hun eigen watertraject af te leggen en de geneugten van een wandeling in het
park van het Domein van Seneffe te ontdekken.
Praktische informatie: Openluchttentoonstelling in het park van het Domein van Seneffe
Gratis toegang
Openingsuren van het park: van april tot september elke dag van 8 tot 20 uur, van oktober tot maart elke dag van 8 tot 18 uur
Van 1 mei 2017 tot 12 november 2017 wordt in de audiovisuele ruimte van de Kapel een film vertoond die de tentoonstelling vanuit het
standpunt van de kunstenaars bekijkt.
Deze tentoonstelling neemt ook deel aan de Biënnale van hedendaagse kunst ARTour.

Info en inlichtingen: +32 (0)64 55 69 13 of www.chateaudeseneffe.be
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