PERSBERICHT: Wim Delvoye verhuist sculpturenpark / Installatie Flatbed Trailer te Middelkerke

Morgen, donderdag 16 mei, start beeldend kunstenaar Wim Delvoye met de relocatie van een deel
van de sculpturen op kasteel de Bueren te Melle-Kwatrecht.
Wim Delvoye wilde het kasteel de Bueren, dat hij aankocht in 2008, in zijn originele staat herstellen
en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark.
De verbeteringswerken en beoogde renovatieplannen waren echter niet naar de zin van het
Agentschap Natuur en Bos en de dienst Ruimtelijke Ordening, die ettelijke pv’s lieten opstellen.
Delvoye werd door de rechtbank van eerste aanleg echter over de ganse lijn vrijgesproken, waarbij
beide voornoemde diensten door de rechter letterlijk beschuldigd werden van “tunnelvisie,
partijdigheid, onbetrouwbare pv’s, gebrek aan bewijswaarde “ in de heksenjacht die ze tegen
Delvoye openden.
Hoewel Wim Delvoye in 2012 reeds vergunning kreeg om de sculpturen op zijn terrein te installeren,
werden de daarbij nodige omgevingswerken en sokkels hem altijd ontzegd door de administratie.
In beroep werd Delvoye eerder dit jaar alsnog veroordeeld tot een fikse boete, en bleef hij
tegenwerking ervaren door de ambtenaren van het kabinet Schauvliege.
Eén en ander gaf bij Delvoye uiteindelijk de doorslag gaf om het sculpturenpark finaal uit Melle te
weren.
Het monumentale werk, Flatbed Trailer, dat er geïnstalleerd was zal gedemonteerd worden en een
nieuwe thuis vinden in de gemeente Middelkerke waar het zal samengevoegd worden met de
Caterpillar die er sinds 2003 op de zeedijk staat.
Wim Delvoye dankt hierbij openlijk Burgemeester Dedecker van Middelkerke voor de reikende hand
en het hart onder de riem na de jarenlange pesterijen door de gemeente Melle en de Provincie OostVlaanderen.
Wim Delvoye staat de pers graag te woord hierover tijdens de werkzaamheden, vanaf 7u30
donderdagmorgen op het kasteel de Bueren (Kalverhagestraat 1-3, 9090 Melle) met daaropvolgend
transport van de Flatbed Trailer richting Middelkerke, waar het werk geïntegreerd zal worden in de
nieuwe installatie.
Om 16u30 huldigen burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepen voor cultuur Eddy Van
Muysewinkel van Middelkerke het nieuw samengestelde kunstwerk in op de zeedijk, in aanwezigheid
van Wim Delvoye (tussen de Logierlaan en de Rotonde).
Meer informatie en beeldmateriaal hier: https://wimdelvoye.be/news/persdossier/

