Persbericht

Aardenburg pakt deze zomer uit met eigentijdse kunst van internationaal niveau

Jan Fabre centrale kunstenaar op Kunstenfestival Aardenburg
Het Zeeuws-Vlaamse stadje Aardenburg ligt net over de Belgische grens op de scheiding van Oost- en
West-Vlaanderen. Twee maanden lang, van 8 juli tot en met 10 september, is het een plek die
liefhebbers van beeldende kunst, muziek en poëzie niet kunnen overslaan. Dat is het resultaat van
een jaar voorbereidingen, onder de noemer ‘Kunstenfestival Aardenburg’, met Belgische kunstenaar
Jan Fabre als één van de publiektrekkers.
Noem het een nieuwe wind, een nieuwe start, een nieuwe richting. Want Aardenburg heeft wat met
kunst, al jarenlang. Met een hoog boven de polders uittorenende Sint-Baafs, het gaafste voorbeeld
van de Scheldegotiek in Nederland. In een knus stadje met haar rijke geschiedenis die teruggaat tot
de Romeinse tijd. Wat maakt Aardenburg ook vandaag de dag aantrekkelijk? Waarom kozen
bijvoorbeeld galeriehouders Ronny en Jessy Van de Velde ervoor een deel van hun tijd in het stadje
door te brengen? Jessy Van de Velde: ,, Na jaren rond gefietst te hebben in Zeeuws Vlaanderen zijn
we op één van onze tochten in de ban gekomen van de charme van Aardenburg. Want het heeft
werkelijk alles: allereerst straalt het een enorme rust uit maar toch is het een stadje. Het wordt
omringd door het wondermooie Zeeuwse landschap, het heeft een boeiende geschiedenis en de
mensen zijn ontzettend aardig. Bovendien, als ik zo door de Weststraat rijd, heeft het stadje een
enorm potentieel om zich als een culturele plek te ontwikkelen. Voor ons is het - winter of zomer elk weekend vakantie in Aardenburg.”
Aardenburg krijgt vanaf dit jaar al een extra impuls die het potentieel een flinke stap dichterbij
brengt. Mede dankzij Ronny en Jessy Van de Velde pakt het Kunstenfestival uit om eigentijdse
kunstenaars van naam een podium te bieden. Op unieke locaties. De invalshoek is ‘Plaatsbepaling’.
Waar sta ik? Ten opzichte van mezelf en de ander? Ten opzichte van de wereld en de geschiedenis?
En ten opzichte van de kunst? Niet alleen vragen, ook antwoorden. Aangereikt door bekende en
minder bekende namen.
In de Sint-Baafs toont Jan Fabre zijn perfect uitgevoerde beelden over menszijn, leven en dood. De
toren van licht die Willem Besselink in de neogotische Maria Hemelvaartkerk plaatst, is een
abstrahering van de bodemsamenstelling. En tegelijkertijd verwijst hij naar het licht dat in religie en
wetenschap een hoofdrol speelt. Eveline van Duyl roept met haar expressieve beelden van denkers
als Spinoza en Sartre ook hun gedachtengoed op. Zij exposeert in het voormalige raadhuis, een mooi
voorbeeld van de Delftse School. Daar is ook de sculptuur van Pim Palsgraaf te vinden. Hij zet de
verhouding tussen mens en natuur op scherp. Minstens zo confronterend is de ‘Working Table’ van
Gregory Green. Is hier iemand bezig een bom te maken? De actualiteit komt angstig dichtbij….

Andere kunstenaars die een bijdrage leveren zijn: Arthur Bernard, Corsage, Tamara Dees, Koen
Hauser, Hajo Hofmann, Anya Janssen, Kobe de Peuter, Urs Pfannemuller, Rinus Roepman, Anne
Thoss en Jan Verschueren.
Het Kunstenfestival Aardenburg is meer dan beeldende kunst. Er zijn lezingen, ontmoetingen met
kunstenaars, poëzie, straattheater, filmvertoningen en concerten. Verder is er een graffitiworkshop,
een boekenproject met bewoners, een educatief project met basisscholen en zijn er rondleidingen
op aanvraag. Natuurlijk ontvangt de Aardenburgse horeca u gastvrij, met bijzondere aanbiedingen.
Het Kunstenfestival Aardenburg is een initiatief van Stichting Aardenburg Kunstenfestival. Voorzitter
van de Stichting is Willem de Stigter: 0031 6-23098168
Meer weten? Kijk op www.kunstenfestivalaardenburg.nl. Wilt u onze nieuwsbrief en programma-info
ontvangen? Mail dan naar kunstenfestivalaardenburg@gmail.com
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Voor nadere informatie, interviews en persfoto’s kunt u curator/coördinator Nico Out benaderen:
0031 6-25321081 of kunstenfestivalaardenburg@gmail.com

