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Gris de Rosé 

Pays d’Oc

IGP

75 cl

Een hemelse rosé van

grenache noir, grenache gris 

en cinsault. Op de tong proef

je een lichte pareling die de

wijn ook een sappige frisse

toets geeft. Een erg trendy

wijn voor op het terras, 

bij slaatjes of geroosterde

gerechten.
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KORTRIJK CULTUUR

DOOR PETER VAN HERZEELE

Salon Radical is een nieuwe ont-
moetingsplek voor kunst, perfor-
mance en onderzoek. Kunsthisto-
ricus Paul Vandenbroeck en cho-
reografe Pé Vermeersch brachten
de ontmoetingsplek onder in een
herenhuis uit 1867 en het moder-
nistische atelier aan de Koning
Leopold I-straat 12. Het thema
van de woestijn en het verdorde
land is de leidraad voor de instal-
laties in Desertscapes. 
In het oude herenhuis ontdekt het
publiek de multi-mediale exposi-
tie en collectie. Pé Vermeersch en
Prof. Dr. Emeritus Paul Vanden-
broeck onderzochten de relatie
tussen weefkunst en lichaam.
Pauls onderzoek naar de intuïtie-

ve artistieke vormen zoals de
weefkunst uit de Maghreb, was de
start van een jarenlange samen-
werking met Pé Vermeersch. 

LEGE VOLHEID

“De tentoonstelling toont weef-
kunst uit Noord-Afrika, kleding-
weefsels uit Tunesië, sommige
geknoopte tapijten uit Marokko.
Deze tapijten worden niet ge-
knoopt naar een model of patroon
of idee. De weefster begint het
werk met een ingesteldheid, die
ruimte laat voor vrijheid. Het
vloeiende proces blijft voelbaar in
het voltooide werk”, aldus Paul
Vandenbroeck. “Sommige tapij-
ten ademen die ‘lege volheid’ van
de woestijn, met de typische
kleurschakeringen. Van schraal

naar de volste kleur, van het
schijnbare niets naar een thuis.”
Voor danseres en tekenaar Pé
Vermeersch vormden de textielen
de voorbije jaren de basis van ver-
schillende performances. Uit het
jarenlange onderzoek tussen li-
chaam, dans en weefkunst zijn vi-
deo’s, ‘tapijtportretten’, tekenin-
gen en foto’s ontstaan. “Ik zie
dans als een scheppend proces,
eerder dan als een uitvoerende
taak”, zegt Pé over haar kunst. 
Desertscapes is te zien op 15,

16, 22 en 23 maart van 18 tot

21 uur. Elke avond danst een

danseres als onderdeel van de

installatie. Op 16 en 23 maart

zorgt saxofonist Bertel Scollaert

voor de muzikale sfeer. De

toegang is gratis.

Unieke expositie brengt 
textiel en woestijn samen
KORTRIJK Salon Radical toont in hartje Kortrijk de tentoonstelling Desertscapes.
Unieke textielen uit de Maghreb worden er gecombineerd met dansvideo’s, teke-
ningen en installaties van kunstenares en choreografe Pé Vermeersch. 

Uiko Watanabe, Ana Llanes Lawson, curator Pé Vermeersch, saxofonist Bertel Schollaert en kunsthistoricus Paul

Vandenbroeck in het nieuwe Salon Radical. (foto KDS)

KORTRIJK Theater Antigone en

het wijkcentrum Overleie sloegen

de handen in elkaar voor het

ABC Theaterproject. Zo’n 35

enthousiaste kinderen tussen zes

en twaalf jaar kwamen sinds

januari elke woensdag samen om

op zoek te gaan naar De Blauwe

Vogel, naar een verhaal van

Maurice Maeterlinck. Regisseurs

Hannes Reckelbus en Salomé

Mooij hebben deze vrolijke ben-

de nog drie dagen in de krokus-

vakantie begeleid voor extra

oefenmomenten. “Tijdens de

workshops ontwikkelden de

deelnemers spreekdurf, leerden

ze samenwerken en emoties

uiten”, zegt Hannes. 

Rodas (11) amuseerde zich rot

tijdens het project: “Tijdens een

oefenmoment moesten we doen

alsof we supertraag wakker wer-

den. In slow motion. Dat was niet

zo gemakkelijk, maar wel heel

grappig.” (PVH – foto TVK)

Kinderen van
Overleie zoeken 
de Blauwe Vogel




