
De schilderijen van kunstenaar Jan De Vliegher vloeien over in het interieur van het kasteel yds

Jan De Vliegher palmt
kasteel van Gaasbeek in
fiTiVI 1 ÏÏT^^^^^^^^B graag met grote en zwierige ¦¦¦¦¦¦¦¦^^^^H

borstelstreken werk  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
Kunstenaar Jan De Vliegher Jan De Vliegher werd aange  fyHTffffMlB lN^^^^^B
palmt tot 26 juni het kasteel zocht om de lente te vullen in ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦É^^^H
van Gaasbeek in met schilde het kasteel van Gaasbeek  ^^^^^^^^^^^^^^^^^J
rijen die bijna vergroeien met Directeur Luc Van Acker van P^V^^^|^^^^^^^^^^|
het kasteelinterieur  het kasteel van Gaasbeek zag ^ ^^^^^^^^^^^^^^^Ê

twee schilderijen van mij op E^E^^^^^^^^^^^^^I
Jan De Vliegher uit Brugge s al een overzichtstentoonstelling
zijn hele loopbaan professio van Belgische kunstenaars in
neel met kunst bezig Hij heeft Eisene Hij vond dat mijn werk telt Jan De Vliegher Andere
tentoonstellingen gehad en op uitstekend zou passen in het schilderijen zijn interieurs uit
stapel staan in alle uithoeken kasteel In het begin was ik wat Versailles Venetië Rome We
van de wereld  afwachtend want tentoonstel  nen en zo meer

Ik schilder allerhande land len in een historisch kasteel vol Inspiratie vindt Jan De Vlieg
schappen tuinen interieurs oude kunstvoorwerpen is niet her op reis en uit de vele foto s
facaden beelden en noemmaar simpel ook al hou ik zelf enorm die hij als voorstudie maakt
op Maar er zit een constante in van kastelen Maar het resul  Het kasteel van Gaasbeek en de
Ik speel steeds met licht en taat is eigenlijk ongelooflijk  tentoonstelling Schatzkammer
kleur Zoals een componist met Het lijkt alsof mijn schilde  van Jan De Vliegher kan men
muzieknoten goochelt kan ook rijen gewoon overvloeien in het bekijken elke dag van 10 uur tot
kleur zijn zoals een noot te interieur van het kasteel Voor 18 uur behalve op maandag
hoog of te laag vertelt Jan De de tentoonstelling hebben we  IDH
Vliegher Ik zoek steeds het re dan ook een grote selectie geko
petitieve op Een rij bomen een zen uit mijn interieurschilde
serie glazen in een kast Het rijen Sommige werken heb ik
geeft mijn schilderijen een bij in Gaasbeek speciaal voor deze ¦¦
zondere sfeer vooral omdat ik tentoonstelling gemaakt ver  Info www kasteelvangaasbeek be
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