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15.05.2017 – 27.05.2017

Tijdens het Antwerp Art Weekend zet w wh at* in galerie trampoline de activiteiten verder van de
voorforvaastfanclub, afgekort vfvf. Deze fanclub bestaat uit een groep vaste deelnemers van
Atelier LEA en werkt ook samen met andere groepen en organisaties.
vfvf tast het werk van kunstenaar Vaast Colson af en vervolgt het. Colsons visie is de leidraad van
de fanclub: een goed kunstwerk werkt niet alleen door haar betekenis maar zet zich verder in ons
dagelijks leven. vfvf beschouwt Vaast Colsons artistieke praktijk als een eigen gedeelde werkwijze.
Zijn oeuvre is het vertrekpunt om acties te organiseren die de artistieke attitude van Vaast Colson
toe-eigenen, delen en anders tonen.
De interventie in trampoline vormt het begin van de tweejarige ga go Vaast campagne campaign
17>19 met als motto: WERK MEE. Op de agenda voor 2017 staan o.a. Widu Gasti Parada, De
Zomeracademie/De Veerman in Destelheide Dworp, The Artist/Knight in kasteel van Gaasbeek,...

*Atelier LEA bestaat uit een groep vrijwilligers van de vzw RuimteVaart, Leuven. Atelier LEA is een werkgroep waarin
verschillende disciplines zoals textiel en tekenen aan bod komen. Atelier LEA staat Vaast Colson bij als de Paradabrigade,
een basisteam van een alternatieve parade: de Widu Gasti Parada, een zoektocht naar het ridderpersonage Widu Gasti.
*De eerste actie van de voorforvaastfanclub was een ga go vaast verjaardagsactie samen met Fred Bervoets in 2016.
*In 2016 nodigde Vaast Colson de voorforvaastfanclub uit tijdens zijn solotentoonstelling in het M HKA. Daar werden de
eerste vfvf- acties met het ruime publiek gedeeld.
*Naast Atelier LEA als constante deelnemer, heeft de fanclub samenwerkingen met diverse groepen en organisaties:
quiltgroep Crossroads, een groep jongeren van Freinetatheneum De Wingerd, De Zomeracademie/De Veerman
(www.zomeracademie.be/vaast-fanclub.html), M HKA en galerie trampoline. trampoline denkt mee over nieuwe
artistieke strategieën en samenwerkingen.
*Volg de verschillende acties van de voorforvaastfanclub op de websites van w wh at* en trampoline, en via sociale
media (Facebook en Instagram, #voorforvaastfanclub).
*De w wh at* actie in trampoline is opgedragen aan Guillaume Bijl.

