Kunstproject VLAG2020 krijgt vervolg
in Wallemote-Wolvenhof (Izegem)

30/10/2020
De Provincie West-Vlaanderen geeft het kunstenproject VLAG2020 een vervolg
in Wallemote-Wolvenhof in Izegem.
De 100 vlaggen komen samen in het provinciedomein, samen met een
fototentoonstelling. Nu de musea en culturele instellingen opnieuw gesloten zijn, is
deze visuele blikvanger perfect voor bezoekers en kunstliefhebbers om wat gezonde
buitenlucht en cultuur op te snuiven.
VLAG2020
Dit kunst- en belevingsproject was afgelopen zomer te bewonderen langs de negen
West-Vlaamse Groene Assen. De honderd vlaggen die door 36 verschillende
kunstenaars* en kunstcollectieven ontworpen zijn onder het oog van curator Gautier
Platteau en vormgever Tim Bisschops, komen nu samen op één uitgestrekt domein
in drie zones. ‘Verbeelding Langs Adembenemend Groen’ blijft tot eind 2020
opgesteld.
Naast de vlaggen komt er nog een openluchtexpositie met 20 grote foto’s van Denis
Decaluwé. De fotograaf en vormgever reed deze zomer alle Groene Assen af, goed
voor 100 kilometer, en fotografeerde de vlaggen.
Website met duiding over de vlaggen
Op de website www.vlag2020.be kunnen bezoekers kennismaken met de
deelnemende kunstenaars. Aan elke vlag staat ook de naam van de kunstenaar en
een QR-code die naar de website leidt. Op die manier kunnen bezoekers meer te
weten komen over de kunstenaar en het ontwerp.

Podcast
Het kunstproject is ook op een interactieve manier te ontdekken. De voormalige
Radio2- journalist Wim Chielens werkt voor Vlag2020 een videopodcast uit waarmee
bezoekers op zoektocht kunnen gaan. De podcast kan binnenkort gedownload
worden via de website.
Veel van de vlaggen die door de kunstenaars speciaal voor dit project werden
ontworpen, vertellen een verhaal of herbergen een kleine geschiedenis. Tijdens deze
zoektocht voor jong én oud krijgen de vele kleine verhaaltjes van de individuele
vlaggen een leuke twist.
* Atelier Brenda, Benoît van Innis, Bert Huyghe, Bram Demunter, Carll Cneut, Charif
Benhelima, Chloé D'hauwe/Ine Meganck, Christophe Dequeker (Artilerie), Colin H
Vaneeckhout, Corbin Mahieu, Denis Decaluwé, Dirk Zoete, Elvire Delanote, Floris
Hoorelbeke, Gerda Dendooven, Herr Seele, Ine Meganck / Chloe D'hauwe,
Janenrandoald Joachim, Coucke Jurgen, Maelfeyt Klaus, Compagnie (Zandberg),
Koen Bruyñeel, Les Monseigneurs, Lien Anckaert (Zandberg), Matthieu Ronsse,
Olivier Goethals, Pieter Gaudesaboos, Robin Vermeersch, Sammy Slabbinck,
Stephan Vanfleteren, Stéphanie Leblon, Tim Bisschop, Tinus Vermeersch, Trui
Chielens, We Became Aware (Valentijn Goethals & Thomas Lootens), Willy De
Sauter, Wim Opbrouck, Xavier Truant

