
3,5 km lang verwonderen, verrassen en genieten van een eigenzinnige selectie

Lo-art is de hele zomer lang 'Onderweg' in domein Puyenbroeck
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LOCHRISTI - Een fraai parcours is het geworden, het kunstproject 'Onderweg' van Lo-art. Het concept oogt eenvoudig: selecteer uit een massa

aanbiedingen 35 kunstenaars en 44 kunstwerken, en poot ze neer in het fraaie decor van het Provinciaal Domein Puyenbroeck. 'Met kunst bezig zijn is

één zaak, maar worstelen met budgetten, subsidies en praktische organisatie is een evenwichtsoefening, vooral voor een groep. Maar wees gerust: we

zijn nog steeds een collectief, iedereen is nog steeds aan boord', zei Roger Praet van Lo-art F.V.

 De diverse sprekers hielden het vorige zaterdag in de Orangerie van het kasteel bij een sobere inleiding. Geheel terecht, want de unieke selectie

sculpturen, installaties, conceptueel en tweedimensionaal werk bood meer dan genoeg materiaal voor een kunstzinnige denkoefening langs een aantal

(on)begane paden in Puyenbroeck.

Gewapend met de catalogus - eigenlijk een fijn kunstboek - ontvluchtten wij de massa om te proeven van al dat fraais. Zonder veel bekommernis om

uitgestippelde routes lieten wij ons meevoeren door het toeval. Langs de 'Sans Papiers' van Daniël Gustaaf De Clercq, de gebatikte paarden op de

paraplu van Rita Bracke, de intrigerende 'run for life', glazen voeten in beweging van Petra Decaluwé, inclusief de fascinerende geluidsopname erbij.

Geen kunstwerk illustreerde het samengaan van natuur en cultuur beter dan de 'Birdwatchers' van Guy Du Cheyne. Een toevallige voorbijgangster

adviseerde ons om het eens van aan de andere oever van de vijver te bekijken, omdat het zo nog spectaculairder was. En ze had gelijk. 

Goed, we doen hier onrecht aan alle andere 31 kunstenaars die in dit kunstproject hun verbeelding naar de oppervlakte hakken, hun dromen inkleuren of

zich een tastbaar onderweg bakken, lassen of schrijven. Want ook 12 dichters en 4 klassen van de Vrije Basisscholen De Wegwijzer en Sint-Jozef waren

mee 'Onderweg'.

Maar de zomer is nog lang en (hopelijk) mooi. En wij keren hier zeker terug om tijdens een rustige wandeling nieuwe impressies op te doen en om wat

we zagen opnieuw en anders te zien. 

De kunstroute 'Onderweg' van Lo-art vindt u tot 30 september in het Provinciaal Domein Puyenbroeck, aan de Puyenbrug 1a te Wachtebeke. Het

vertrekpunt is Parking 1, aan info en bezoekerscentrum. De catalogus kost € 15.

Nog dit: wie de route volgens het boekje wil volgen, moet wel de nodige aandacht hebben voor de kleine groene handjes die u met een vingerwijzing op

het juiste pad houden. Want wij zagen zaterdag een dame heel boos worden, omdat haar gps haar om de tuin had geleid en zij al ettelijke kilometers van

het domein had doorkruist op hoge hakken, terwijl zij eigenlijk smachtte naar een fris glas op de openingsreceptie. 
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