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Kuns�riënnale Paradise telt ruim
142.000 bezoeken in eerste twee
maanden
Op 26 juni ging de tweede triënnale van Kortrijk van start onder de naam Paradise Kortrijk 2021. De

opvolger van PLAY Kortrijk 2018 blijkt een nieuw succesverhaal te worden. Op alle bemande loca�es

werden in de eerste twee maanden 142.780* bezoeken geteld. (*cijfers t.e.m. 25/8)

De triënnale voor actuele kunst kan terugblikken op een succesvolle start. Paradise Kortrijk doet het met

ruim 142.000 bezoeken nog een stuk beter dan zijn voorganger PLAY Kortrijk. Ter vergelijking, over

dezelfde periode registreerde PLAY Kortrijk 112.000 bezoeken. Het echte getal ligt voor beide

tentoonstellingen waarschijnlijk nog een stuk hoger omdat er van heel wat populaire en vrij toegankelijke

kunstwerken in de publieke ruimte geen cijfers beschikbaar zijn.

Ons kunstenfestival brengt heel wat mensen op de been die ongetwijfeld tijdens
hun wandeling genieten van de vele horecazaken in de stad. Zo bracht elke
euro, die we in Play investeerden, telkens goed 5 euro in return op voor de
stad!
— Axel Ronse, schepen van cultuur

De meest bezochte plaatsen zijn: het Begijnhof (The Wonderful World of Abstrac�on - Jacob Dahlgren)

en K in Kortrijk (Harmonic Mo�on II - Toshiko Horiuchi Macadam). Ook andere, minder gekende

erfgoedloca�es doen het bijzonder goed. In de Ar�llerietoren (Towards Paradise - Josep Maria Mar�n) en

het Baggaertshof (Wish Tree - Yoko Ono) komen soms tot 450 bezoekers per dag langs.
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Net als PLAY is Paradise opnieuw enorm kindvriendelijk en dat is een grote
troef. In K in Kortrijk slingeren de kinderen in het kunstwerk, in het Begijnhof
verdwalen ze tussen de gekleurde lintjes. Ook op de Houtmarkt zien we
ontzettend veel kinderen draaien aan de boom van Stief Desmet. Ondanks
deze kwakkelzomer is Paradise een schot in de roos.
— Axel Ronse, schepen van cultuur

Het werk Bow Echo (2019) van de Afghaanse kunstenaar Aziz Hazara is
vandaag zeer actueel. Het beeld van de vijf jongens vechtend tegen de
elementen gaat door merg en been.
— Curator Patrick Ronse

Paradise Kortrijk loopt nog tot en met 24 oktober. Het parcours is gra�s toegankelijk. Voor alle

informa�e, een gra�s plannetje of de aankoop van een cataloog kan je terecht in het infopunt Belfort

(Grote Markt), Museum Texture of Kortrijk 1302. Openingsuren t.e.m. 29 augustus: di-zo 10u-19u. Vanaf

30 augustus: di-zo 10u-17u. Alle info op www.paradisekortrijk.be

https://www.paradisekortrijk.be/
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