Efemeer (Ephemeral)

Scratch & Sniff the Nature

by Peter De Cupere

01.07.2012 - 07.10.2012

Outdoor Exhibition along the banks of the Leie with sculptures of 14 contemporary artists,
linked by the 'volatile' in the work they created especially for this exhibition. One by one they
plant something of himself down in the landscape and they put the elements into their hands,
knowing that everything is temporary, ephemeral. "Ephemeral" follows the Leie starting from the
bridge of Sint-Martens-Leerne until Grammene. An easily walk along one of the most beautiful
and attractive walking, cycling and sailing routes of Flanders.

Peter De Cupere made 2 new olfactory interactive installations.
Both works refer to nature and memory/history.
- One installation is related to the painting 'Bietenoogst', 1890 by the Flemish artist Emile
Claus. When you scratch & sniff the surface of the glass you smell the surface and dirth of the
field in the painting.
- The second olfactory installation is related to the landscape behind the glass and smells like
grass when scratching the surface. The more you scratch the more you can see through the
glass, the more the smell will disappear and the more there'll be fingerprints on the glass
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(photos of the second installation will be published soon)

{gallery}exhibitions/2012/efemeer/museumdeinze{/gallery}

Artists:
1. Peter De Cupere
2. Honoré d’O
3. Leo Copers
4. Emilio Lopez Menchero
5. Lukas Vandenabeele
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6. Stief Desmet
7. Ben Kockelkoren
8. Denis Dujardin
9. Marc Belderbos
10. Bart Lodewijks
11. Aernoudt Jacobs
12. Collateral Damage
13. Stijn Ank
14. Samira El Khadraoui
15. Jacques Charlier
16. Louisa Maria Ponseele
17. Lawrence Weiner (bruikleen)

WAT IS EFEMEER?
Efemeer is een openluchtexpositie met de Leie als oorsprong en som van alle bijdragen. De
expositie is efemeer (voorbijgaand van aard) maar ook de bijdragen/kunstwerken zullen dat
zijn. Efemeer impliceert ook een zekere immaterialiteit. Van belang zijn de natuur en de
natuurlijke elementen, al dan niet met elkaar verbonden: water, aarde, lucht, vuur, licht, geur,
geluid, kortom alles wat de bezoeker in het Leielandschap ervaart. Van de kunstenaars kunnen
we ingrepen/kunstwerken verwachten die van deze elementen gebruik maken of ernaar
verwijzen. Het is ook de bedoeling niet alleen beeldende kunstenaars aan te spreken maar ook
anderen die rond deze thematiek boeiende bijdragen kunnen leveren: architecten en
landschapsarchitecten, scenografen, theoretici (natuurkundigen en filosofen…) Alle
kunstwerken zullen zichtbaar zijn voor de bezoeker die zich via het water, per fiets of te voet
langs het parcours beweegt.
LOCATIE & PERIODE
Efemeer zal doorgaan van 1 juli 2012 – 7 oktober 2012. Het valt midden in het toeristische
hoogseizoen en het parcours omvat één van de meest aantrekkelijke wandel-, fiets- en
vaarroutes van Vlaanderen.
Dit situeert zich langs de Leie van de brug van Sint-Martens-Leerne tot aan de brug van
Grammene.
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