Er groeit iets in Meise!

Persbericht

Autumn Leaves

Heel het najaar (van 8 september tot 2 december) zet de Plantentuin de herfstverkleuring in
de verf met een tentoonstelling van kunstenaar Roel Jacobs en een bijhorend
herfstkleurenparcours.

Autumn Leaves
Kunstenaar Roel Jacobs heeft de toren van het kasteel in de Plantentuin uitgekozen om er zijn
fototentoonstelling ‘Autumn Leaves’ te laten bewonderen: een werk van jaren, een collectie
herfstverkleuringen om u tegen te zeggen. Vijftien jaar geleden begon hij
met het fotograferen van herfstbladeren met zijn grootbeeldcamera en daar
gaat hij vandaag nog steeds mee door. Hij gaat wetenschappelijk te werk,
verzamelt op een geijkte manier de bladeren van één boom, legt ze in een
grote rechthoek en fotografeert telkens vanuit dezelfde hoek en met dezelfde
belichting. Inmiddels heeft hij heel wat arboreta en botanische tuinen in
binnen- en buitenland afgespeurd naar bijzondere boomsoorten om ze op het
toppunt van hun herfstverkleuring te kunnen aantreffen.
Met zijn fotografische verzameling wil de artiest niet enkel de biodiversiteit
illustreren, maar het unieke, vergankelijke moment van de herfstverkleuring
ook vasthouden door het op de gevoelige plaat vast te leggen. In de herfst
gaat zijn hart dan ook heel wat sneller slaan. "Ik hou van de details," vertelt
Jacobs, “elk blad is anders, elke verkleuring is uniek”!

Monumentale bomen
Roel Jacobs geeft met deze tentoonstelling ook uiting aan zijn passie voor de
boom als individu of tijdloos ‘monument’. Met zijn project ‘Monumental Trees’
wil hij mensen laten nadenken over het belang van deze bakens van de tijd.
Daarom plant hij op symbolische plaatsen als het Antwerpse
Middelheimmuseum of de Academie van Schone Kunsten in Kinshasa bomen
als waren het levende sculpturen. Hij vindt dat deze zaailingen eeuwig
bescherming zouden moeten krijgen zodat ze kunnen uitgroeien tot
monumenten die onze achterkleinkinderen nog steeds kunnen bezoeken. In
de tentoonstelling zijn ook een dertigtal foto’s van monumentale bomen te
zien uit zijn werk ‘Bomen in België, Revisited’.
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Wandelen
Naast de tentoonstelling in de kasteeltoren, nodigen we het publiek ook uit om buiten te genieten van
het bijzondere spektakel van de herfstverkleuring. De Plantentuin heeft in een parcours met een
begeleidende folder enkele bomen uitgekozen die bijzonder mooi ogen in het najaar. De
herfstverkleuring is soms van korte duur, erg weersafhankelijk en kan bovendien elk jaar anders
uitpakken voor elke boomsoort. Daarom werd bij deze bomen telkens een foto geplaatst van de
herfstbladeren, de voorgaande jaren gemaakt door Roel Jacobs, tijdens het hoogtepunt van de
herfstverkleuring van elke soort. Zo kom je steeds op tijd, ook al is de herfstverkleuring nog niet
begonnen of zijn alle bladeren al afgevallen.
Praktisch
De tentoonstelling ‘Autumn Leaves’ en het Herfstkleurenparcours lopen van 8 september tot 2 december
2012. De Plantentuin is alle dagen open vanaf 9u30.
Toegangsprijs 5 €; 60+, personen met beperkingen 4 €; – 12 jaar, studenten en begeleiders van
personen met beperkingen gratis. Het ticket geeft toegang tot de tentoonstelling, het wandelparcours en
alle collecties van de Plantentuin waaronder het Plantenpaleis (deels in renovatie) Voor het parcours is
stevig schoeisel of laarzen aanbevolen!

Nationale Plantentuin van België
Domein van Bouchout - Nieuwelaan, 38 - 1860 Meise (op 3 km van het Atomium)
A12 Brussel-Boom, uitrit 3 'Meise'
Openbaar vervoer: neem vanuit Station Brussel-Noord of vanaf metrostation Koning Boudewijn
(metrolijn 6) de buslijn 250 of 251 van 'De Lijn'.



Nederlandstalig Perscontact : Koen Es, 02/260.09.69 ; koen.es@br.fgov.be
Attaché de presse francophone : Franck Hidvégi 02/260.09.91 - franck.hidvegi@br.fgov.be.

Persfoto’s zijn beschikbaar via :
https://picasaweb.google.com/102592460575661840695/AutumnLeavesRoelJacobsSeptDec2012?authuser=0&authkey
=Gv1sRgCOa5gdL-0-KehQE&feat=directlink (Gelieve wel © Roel Jacobs te vermelden!).
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