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Gazeboweekend Persbericht

12,13 en 14 september 1997

Op 12, 13 en 14 september 1997 orgnniseert de Kunstvereniging Dicpenheinr het Gazeborveekend.

Het Gazebo van Diepenheim
Het Gazebo van Diepenheirn is een trijzondere tuin. onfrvorpen en onnvikkeld door de Belqi-st:he

kunstenaar Urbain Mulkers. Het Gazebo is in onnvikkeling sinds 1995.

De door Urbain Mulkers bepaalde vornrgevin{ vrn het Gazebo konrt voort uit cle kartogr;rÍle van her qrondgebied

van Diepenheim en de door veie nuances groen bept;rlde la.ndschappeliikc onrgeving.

De eente stap in de aanleg van de tuin was het aanphnten van een dubbele ri-j vur honderdzesendertig rode beuken

rondom het circa 1600 nr'grote perceel. Door de rode bomcn onderscheidt de tuin zich v:rn zijn onrqeving.

De binnenruimte van het Gazebo wordt aangeplant llret een uitgebreide Hostacollectie die, op liau benrt in conrrast

met de rode beuken, door een uitzonderlijk breed st:ah lan groentinten gekenmerkt rvordt.

De Hostacollectie is in de afgelopen jaren door Urbain Mulkers bijeengebracht en telt nu ruin duizend verschillenrle

exemplaren. Op grond van dit aantal kan de collecdc het predikaet Europese Referendecollec-tie venverven. In het

voorjaar van 1999 worden de opgekweekte planten in het Gazebo inqepla.nt.

Belangscellenden kunnen her project steunerl iloor adoptie vall ccrl of nteerriere l-{osur's uit de originele

Gazebocollectie. De geadopteerde scheurlinqen van tie ntoederphnt kunlrerr in de lcntc van 1999'"r,ordcn aÍLelteeld.

Op dit nofirent hebben nveehonderd adopties pl;ratsqevondel.

Gazeboweekend
Op 12, 13 en 14 septenrberrvorden in.le ttrin van de Kunsn,ereniging de honderd rnooiste Hosrt's trit

de collecrie tentoongesteld. Binnen is een perrlanentc bceldpresenmtic te zicn over de onnvikkeling van het (]azebo

en de voortgang van de Hostacollectie. Intbrrrratie over de coller:tie en over de aan het pro.ject gekoppckie adoptierc-

tie is beschikbaar. Aanrvezige deskundigen, onder rvic Urirain Mulkers zelt, geven desgervenst nadere toelichting.

Op zaterdag 13 september vindt een bijzonder proqr;ulma van lezingcn pl;rars. gehouden door vooraarrstalnde des-

kundigen.

Programma
15.00 uur Verwelkonring door Urbain Mulkers. Korte toelichtinq op het Gazcbo van Dicpenheirrr.

15.30 uur Lezing door Gert Fortgens, directeur vrrr Arborcturn Trorupenburg te Rotterd:urr.
houder van de Nadonale Hosta Rclèrentiecollectic.

16.00 uur Lezing door Diana GrenÍèll, auterlr van het boek 'Hosta the florvering t,cliage plant'.
referenriehouder van de nationele Host:rdeeicollectie ir-r Apple Court, Enqellnd en inter-n:rtionunl

gervaardeerd Hostaspecialist.

16.30 uur Lezing door Mariëtte Havenran. hooidredacteur van Kurr-slscirrift, over het tènonrcerr verzunrelen.

17.00 uur 'W'andeline nlar het G;rzelro oudel leiding van urbain Mulkers.

17.30 uur Aftemoon tea.

Tijdens de wandeling en de afternoon tea bestaat de nrogelijkheid tot infornreel contact met de spreker-s.

Toegangsprijs

/ 100,- per persoon, inclmiefde drie lezingen, adoptie v;rn een Hosta en atieruoon tea.

Reserveren bij de Kunswereni gin g Diepenheiru.

He r aantel deeincmers is beperkt vanwege her exclusieve en inlortnele karakter van de nricidag.
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De rode beuken vourien de uurssicve orrrlijsting vur hct s«:hildcrij. LIet schililerij is opgcbourvd Lrit duizend

torlen van groen. Alle cienkbare tinten cn tussentinten van donkergrocr-r, lrlau."vqlocn, chlltreusc, [ccrqroer].

geelgroen, goudgroen, dol, el:lnzcnd, ber1i1-rt, gepanacheerd grocn vor'nlcr-r hct pllet r,,;tn clc st:hiider. Hecl

minutierrs rvorden dc tinten ge(ronrponeerd tot één ultienre synrtbnie van de cxclrtsieve klcttr G RO E N .

Oneindig veel nreer dln ecn schilder ooit uret oiieverf zou verrllogen. creërËn de nltuurlijke kleuren van c1e

plant het rneest onlvattende qanuna vln deze bi.jzondere kleur. Het invallend licht. qefiitcril door het bhder-
dek van de beukc'n, doet het sr:hildcrij l-onkelcn.

Door het naruurlijke proces varl de groei onclcr invloed vln c1e seizocnen is liet gloen icder-e dag .,r,eer llrders.

Bij opkonr-st van de lrl:rnt in het vrocge voorjlu spruiteu dc neuzen uit de qrond. Ikzelf heb clit uronrent lltijd
als het rneest t-ascinercncl ervrren. Nooit hetr ik rvaar dan ook icts ilergeii-jks gezier-r. Zrvlrt lls diaurant, diep

violer nret berijirte htrid, lbrr cn kraclrtig, doen ze de grond barsten orrr in een korte peliode het rvonder van

het vornren val de bladercrl [e vcrtorlclr. In rtrinder dan cen nuand vcrandert t]e zrv:rrtc ;r;trde itr eerl zee v:u1

groen. Dit rvonderlijk proccs volrrckt ziclt'n,an eind ièbrrurri tot nrmrt-;rpril.
Als atle groen jong en tris is en de trlade rclr zicir onrwikkeld hebben tot volle r,vmdolt, wat bii een Eletlrr-s bii-
voorbeeld betekent dat er bladeren groeien rllct een doorsnede v:ln een halve ttteter 1s'111ri-jl dc pl:rnt intusserr

nreer dan een nrcter hoog is, ver:cltiincn boven de plant de bloenr^stengels.

Injuni, juli en ulglrstus zrveeltboven de bladur:r-ssa een zce van kelkvonuige lrloenren. 1,;111 iieppuars tot ztti-
ver rvit.
In de herGt, els tle zaden r-ijPen, bcgilt het leesr vlr-r dc bladverklenrinq. Bladcren rvorclen transprrxnt cn ver-
kleuren ror her puursre goud. Als dc l;rtc lrcrÍirzon dit tèsti-jn c.loet gloeicn, is dc tiid :r;urqcLrrokcrr d;it dc pi:uit

zich voorbereiclt o1-r h:rlr l,intersll:rp viirl nc,r,,ertttrer tot febru;rri. En ieder vootiaur, telkens rvccr. tregilrt

o1-rnieu'nv dit lhscinerentl rvonder vln de gcboorte van de kleur qroen.

Binnen de donkcrrodc lijst v;ur de ur:f estueuzc bcuken is het groer.re schilderij in icite lict ultiente portret ven

het landschap buitcn hct Gazcbo en d:rarruec van dc rcst van de u,ereld. Zoals dc l;rnclkurrt 1l)ct haiu prirchtiqe

kieurcn de rvereld '",erbcck'lt, zo doen tle l-losre's dlt ook. Zouls ik llndkalrten verknil-r en lls r:olilrte u,ecr

sanrenbreng volgens urijn eigerr o1-rvnttirrq van schoonheid, zo orglnisccr ik utet de groerrtirrterr vln dc pian-

ten een penoonli-jke en urieke colllqe. Ond:rnks dc uiteestrcktheid v;rn hct Cl:rzeLro cn het contust vln tle

nrajestueuze bonren net het groer)e tapijt. blijlt het Gazebo intielr cn nlerNeliik. Dool het inqeuicuzc net-
rverk van paden kan nren door hct schildcrij rvandelcn. Mcn kan ietler-e plunt individuc'cl benltlcren, erltn
voelcn, eraan ruiken en u1erl kar-r steeds vanuit verscirillende gezichtsprlrlten het echccl ovcrzicr-t.

De beuken zijn intusserr reetls uitqerlloeid toc een hoocte vAn vier rrrcter. In het Lurdschlp is het rrolulte r,rtn

het Gazebo reeds duidclijk lls ecrr sr:Ltlptuur'\\ra:rureclllbllr. De collcctievorutinq is in vollc qang cu de phn-
ten groeien behoorli.jk. De orgrnisutic vln de l(unstvcreniqinq Diepenheinr is er dit.jler in qesl:r:rqd nveehon-
derd penonen bij het project te betrckken door nriddel vírn eerl ndoptielctie . Monenteel u,ordt een lctie
voorbereid orrr ook hct bedrijlilevcrl re intel-csseren. In cen volgende àse z;rl het pro-jcct ook o1, Europces

niveau bekend qenrlakt r,vorden. Volgens plurning zll het Clazetro vanal1999 se lËstrppoltine zi jn.

Maarhet Gazebo zll nooit af zijn. Het zal stceds in onnvikkelinqtrlijven. Dlarour is het ook eerr'life-tinre
project'.

St:hr.rlen (Belgie), 1 septerrr[.:er l1)96

LJrhaín N[rtlkers

Het Gazebo van Diepcnheirtr rvordt onnvikkcld in sarnenwerkinq uret de Kun-stvereniting Diepenheirr, in
opdracht vur de gettteente Diepenheinr. in her kader vur de Euregio Kunstroute. Her project wordt gerexli-

seerd met mederverking van i-{et Waterschap Regge en Dinkei, Burean Aile Hosirer landschapsarchirectuur

en Ste debourv Haarleur en Harnellndqroep Hircron te Lievelde.

Openingstijdcn tijders het Gazeborveekend

vrijdag 12, zaterdrg 13 cn zondag 1-l septenrber 1 1.00-18.00 uur.

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17

7478 ÀA Diepenheim NL
Telefoon (0547) 352143 Fax (0547) 3522?5


