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1 juli – 10 september 2017
L’Espace Européen pour la Sculpture vzw stelt de tentoonstelling RUUP voor, ontworpen door
de Estse kunstenaar Birgit Õigus en uitgevoerd door studenten van de Estse Kunstacademie

© Tõnu Tunnel

© Tõnu Tunnel

Zoals elk jaar sinds 1992, organiseert de vzw Espace Européen pour la Sculpture een tentoonstelling gewijd
aan een kunstenaar uit het land dat het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
waarneemt, in het regionale Tournay-Solvaypark in Watermaal-Bosvoorde.
Ter gelegenheid het Estse Voorzitterschap in de tweede helft van 2017, zullen, de tijd van een
tentoonstelling, drie gigantische megafoons gemaakt uit Ests hout, tijdelijk geplaatst worden in het
Tournay-Solvaypark.
Het is RUUP, een werk ontworpen door de Estse kunstenaar Birgit Õigus, uitgevoerd door studenten van
Eesti Kunstiakadeemia, de Estse Kunstacademie, die ons helpt in onze zoektocht naar de bewustwording
van de geluiden van de natuur en van het bos, en ons uitnodigt om ernaar te luisteren. RUUP biedt ons ook
een plaats aan om lichaam en geest te laten rusten. Zitten, slapen, denken en luisteren ...
RUUP is een open bibliotheek met een enkel boek, de natuur dat een eindeloos assortiment inhoudt van
"audio boeken" die zich voortdurend vernieuwen.
Deze tentoonstelling wordt simultaan georganiseerd met de tentoonstelling “De Bijen van Brussel” (Les
Abeilles de Bruxelles) van de Franse kunstenaar Jean-François Fourtou, georganiseerd door Out of the Box
en Diane Hennebert, van 23 juni tot 10 september 2017.
www.ruup.ee
www.ofthebox.be

De tentoonstelling RUUP kwam tot stand dankzij de steun van:
- Mevrouw Birgit Õigus en de studenten van de Estse Kunstacademie
- Mevrouw Céline Fremault, Minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Leefmilieu Brussel
- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de cel “Imago van Brussel”
- De Commission Communautaire Française van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- De Gemeente Watermaal-Bosvoorde
- Eeckman Art & Insurance
- De Permanente Vertegenwoordiging van Estland
- Het Estse Ministerie van Cultuur
Praktische informatie betreffende de tentoonstellingen RUUP en De Bijen van Brussel
Adres: gewestelijk Tournay-Solvaypark, Terhulpsesteenweg 201 in Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel)
Presentatie aan de Pers in aanwezigheid van de kunstenaars: woensdag 21 juni 2017 van 10u30 tot 13u00
Opening: donderdag 22 juni 2017 van 18u00 tot 21u00 in aanwezigheid van Mevrouw Céline Fremault,
Minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(het werk RUUP wordt gepresenteerd als “work in Progress” op 21 en 22 juni 2017, de tentoonstelling openende officieel
op 1 juli 2017, begin van het Ests Voorzitterschap)

Tentoonstelling: zaterdag 1 juli tot zondag 10 september 2017
Vrije toegang tot het Gewestelijk Tournay-Solvaypark:
-

tot 31 augustus 2017: 8u00 – 21u00
1 – 10 september 2017: 8u00 – 20u00

Contact
Espace Européen pour la Sculpture VZW
« Villa Blanche »
Terhulpsesteenweg 201, 1170 Brussel
francoise.engel.eesculpture@gmail.com
olivier@thuysbaert.be

Out of the Box
Atelier de Pédagogie Urbaine VZW
Louis Schmidtlaan 97, 1040 Brussel
out@ofthebox.be
www.ofthebox.be

Over EES
EES (Espace Européen pour la Sculpture) is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 1989 onder
het voorzitterschap van Simon du Chastel. Ze heeft als doelstelling om, in Brussel, het hart van Europa,
plastische kunstenaars beter te laten kennen uit de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Ze stelt
jaarlijks voor aan één of meer kunstenaars van het land dat het roulerend voorzitterschap waarneemt om
het Gewestelijk Tournay-Solvaypark te bezetten, één van de mooiste parken van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
De EES, waarvan de zetel zich bevindt in de “Villa” in het centrum van het Park, streeft een dialoog tussen
kunst en natuur vast te leggen. Sinds 1992 heeft de Vereniging Europese kunstenaars van internationale
faam uitgenodigd.

