Opening The ever blossoming garden
Tien jaar na Annick Van Uytsel en na jaren van inspanningen door de lokale
bevolking, is Diest een prachtige plek rijker met het kunstwerk The ever
blossoming garden. Op vrijdag 20 oktober 2017 om 16.00 uur wordt The ever
blossoming garden officieel geopend met een drankje en een woordje. Iedereen
is welkom!

In de lente van 2014 kwamen een aantal Diestenaars vrijwillig samen om na te denken
over een kunstwerk in de publieke ruimte, dat zijn oorsprong zou hebben in de vraag
naar een permanent aandenken aan Annick Van Uytsel. De ouders van Annick en acht
andere vrijwilligers vormden de groep van opdrachtgevers die begeleidt werden door
VZW De Nieuwe Opdrachtgevers.
Deze vrijwilligers/opdrachtgevers zijn: Eddy Van Uytsel, Martine Van Uytsel, Herman
Degelin (voorzitter cultuurraad), Natalie Van Gorp, Elke Patteet, Kristof Buekers, Karo
Melis, Caroline Knops, Isabel Willems, Jan Laurys en wijlen Carl Verlinden.
Deze groep bepaalde samen dat de opdracht niet enkel over het verleden ging maar dat
het kunstwerk een nieuwe betekenisvolle plek zou creëren voor de toekomst. Een plek
waar je naartoe kan gaan. Een plek waar je voelt dat er nog iets is van wat er niet meer
is of wat nog komen moet. Een rustige plek die een energie uitstraalt, mensen doet
denken en mensen samenbrengt.
Mario Airó, een hedendaagse Italiaanse kunstenaar die op een zeer gevoelige en
intuïtieve manier te werk gaat, was dé match voor de opdracht en deze groep
Diestenaars. Afgelopen zomer werkte hij zeer intensief in het atelier van Archon in
Laakdal aan het sculptuur, samen met Eddy Van Uytsel waardoor er tevens een hechte
vriendschap ontstond. Het fonteinsculptuur, The ever blossoming garden van Airó is een
subtiele ingreep die het grasveld aan de Zichemse Poort transformeert tot een nieuwe
plek van rust, ontmoeting en hoop voor alle Diestenaars.
The ever blossoming garden is het resultaat van een participatief traject van het prille
begin tot het laatste steentje. Een groep vrijwilligers investeerde tijd en kennis om tot
gedragen beslissingen te komen. De stad Diest, de provincie Vlaams-Brabant, The Scabs
met hun benefietconcert en de Fondation de France investeerden enorm in dit project.
Ook de Diestse burgers zelf - via crowdfunding met dank aan de Koning Boudewijn
Stichting - en Diestse bedrijven waaronder Landmeter-expert vastgoed Rudi De Winter
en Rotary Club Diest steunden het project. De twee aannemers Archon en Geonet
hadden voor elk probleem een oplossing en werkten met uitzonderlijk engagement mee
aan de realisatie van dit kunstwerk.
Op vrijdag 20 oktober 2017 om 16.00 uur openen we The ever blossoming garden
officieel. Onder meer Eddy Van Uytsel en kunstenaar Mario Airó nemen het woord waarna
de Diesteltjes zingen en Patrick Jacobs de receptie opluistert. De groep opdrachtgevers,
het bestuur en de kunstenaar ontmoeten Diestenaars en geïnteresseerden graag op deze
nieuwe plek. Een woordje, een drankje en een kunstwerk voor iedereen.

The ever blossoming garden werd gerealiseerd dankzij de ondersteuning van:
Provincie Vlaams-Brabant, Fondation de France, The Scabs, Cultuurraad Diest, Diestse
bevolking via Koning Boudewijnstichting, Scholen KS Diest, Landmeter-expert vastgoed
Rudi De Winter, De scholen van scholengroep Adite, Jeugdraad Diest SANZA, D'Oranje
Giraffen, V&V-Infra b.v.b.a., Kapsalon Sonja Lelièvre en Sofie Janssens, The Smiling
Cook, 't puur genot, Oud Diest, Turkoase, de verfwinkel Colora Diest, Govaerts-group,
Sakura Fountain Pen Gallery, Raamdecoratie HET WOONHUIS, Drukkerij Atlanta, June &
Vic, Optiek Punie, Su'ch, Textielverzorging CLEAN SHOP, Puzzels, Frituur ’t Hoekske,
DDVD Advocaten Diest, Café Den Engel, Orient Diest Pizzeria en Kebab,
DRANKENHANDEL KEFO-JANNES, Traiteur Amand Van Renterghem Björn, Benadin Bvba,
Fused bvba, www.driesjonckers.be, personeel PZ Demerdal-DSZ, KBC Bank en
Verzekeringen Diest, Diester Verzekeringsgroep, Rotary Club Diest, Kiwanis Mosterdpot
Diest, Fotoclub LichtVast, STYG bvba, BEckers VERbouwingen bvba, biscuiterie Stuckens,
Clerckx Verzekeringen Diest.

Persmoment:
Voorafgaand aan de opening staan de opdrachtgevers, de kunstenaar, de burgemeester,
de schepen en de coördinator u graag te woord.
Afspraak om 15:30 uur aan The ever blossoming garden, Zichemse Poort, Diest.
Gelieve uw komst te bevestigen aan de coördinator.

Meer info:
www.diest.be
Schepen voor cultuur
Jos Uyttebroek
013/353202
jos.uyttebroek@diest.be
Burgemeester
Jan Laurys
013/353200
jan.laurys@diest.be
Cultuurcoördinator
Falke Lambrechts
013/460647
0472/294031
falke.lambrechts@diest.be

