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Zomersculpturen in Blankenberge
Blankenberge pakt deze zomer uit met een verrassend uitgebreid en gevarieerd aanbod aan
kunstprojecten. Op 10 locaties worden meer dan 100 kunstobjecten geplaatst, naast de meer
dan 50 sculpturen die permanent aanwezig zijn in het straatbeeld.
ZomerKunst in Blankenberge is toegankelijk voor iedereen en voor alle leeftijden. De badstad doet
als enige niet mee aan Beaufort maar brengt een volwaardig alternatief. Tijdens de zomermaanden
zijn er in Blge kunstwerken van top-kwaliteit te zien.
Philip Konings (Open Vld), schepen voor Cultuur: “Kunst op het openbaar domein is zeer zichtbaar
en bepaalt mee het imago van een toeristische stad als Blankenberge. We namen het roer zelf in
handen omdat we onze budgetten efficiënt willen besteden. Zomerkunst kost slechts een fractie van
de 85.000 euro die we anders aan Beaufort zouden hebben betaald. Beaufort had voor
Blankenberge slechts 1 kunstwerk voorzien op slechts 1 locatie. Nu is er een boeiend geheel van
toegankelijke kunst op 10 verschillende locaties verspreid over de hele stad.”
De Beeldige Wandeling verbindt 3 buitenlocaties waar 5 kunstenaars grotere sculpturen plaatsen.
Op de havenkade gaan 12 sculpturen van 8 kunstenaars van het collectief ArtProArt in interactie
met de open ruimte van de omgeving.
De Casinogevel is sinds vorig jaar aangekleed met de gigantische lijntekening Olbernium van Nick
Ervinck. De virtueel ontworpen blobsculptuur biedt een ritmisch en indrukwekkend lijnenspel.
De fotografie-tentoonstelling En Route in exporuimte De Meridiaan is een buitenbeentje. De
gerenommeerde fotograaf Michiel Hendryckx exposeert unieke poëtische landschapsfoto’s.
Aanvullend worden op 3 buitenlocaties foto’s van Michel Hendryckx getoond.
De stedelijke begraafplaats is het onverwachte decor van de zeer bijzondere openluchttentoonstelling Eternal Art - Voor altijd Onvergetelijk. Het kunstproject rond het thema leven en
dood is uitgewerkt onder de vorm van een dodenakker.
Onder de noemer Beaufort Revisited worden kunstwerken uit de vorige edities van de biënnale
opnieuw onder de aandacht gebracht. Drie kunstwerken die in Blankenberge een permanente plaats
kregen zijn de drie reuzengrote Tower Baby’s van Cerny op de Casinotoren, de 3 meter hoge
Saltimbanque-Harlekijn van Folkert De Jong, en het werk Blocos de Memoria van Dalila Gonçalvez.
“Dat kunstwerken uit eerdere Beaufort-edities gaandeweg in de vergetelheid geraken is erg jammer
voor de investeringen die toen gebeuren. Liever dan grote bedragen te spenderen aan nieuwe
projecten zetten we bestaand werk opnieuw in de kijker.” Verduidelijkt schepen voor Cultuur Philip
Konings.
Alle info over ZomerKunst en het volledige cultuur- en evenementenaanbod in Blankenberge vind je
via www.blankenberge.be/cultuur of via www.visit-blankenberge.be, of is te bekomen in het Infopunt
voor Toerisme (Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge). Verspreid over de stad staan infozuilen
opgesteld die duiding geven bij de kunstwerken.

