
WWW.DIPECONCEPT.BE

BY DIRK PEETERS









AND INTO THE FOREST I GO TO LOSE MY MIND AND FIND MY SOUL
 

Er komt een moment dat je denkt aan iets totaal nieuws…. Iets nieuws dat je even weg haalt uit het drukke beroepsleven, 
ver weg van je normale doen, ver weg van je normale omgeving..

 
Je start met een idee in je eigen tuin…. houten takken zweven tussen de bomen in.

Eenvoud troef maar afhankelijk van welke zijde je komt kijken, krijg je een totaal ander beeld.
 

Als  een goede vriend en kunstenaar je de stimulans geeft  om hieraan verder te doen, is de uitdaging vlug ingezet.
 

Snel is er een eerste uitgewerkt concept: hout zweeft in een plexi kubusomgeving.
 

Floating art is geboren…
 

Hoe mooi kan het aanvoelen als je gewichtloos in de lucht lijkt te hangen, zwevend in de ruimte van kunst.
 

Net zoals je soms je gedachten moet laten zweven in het niets, om zo zalig tot rust te komen, 
zoeken deze houten takjes rust in een eigen omgeving.

 
Van floating wood gaan we naar een variatie met ‘butterflies in the sky’.

De vrijheid van de vlinder bovenaan op een natuurlijk rustpunt (een wilgentak), een meerwaarde voor je open buitenruimte.   
 

Al snel volgt ‘Birds enjoying the sky’…
De wilgentakken maken even plaats voor de strakere bamboostok. 

Een familie vogels blijven het ganse jaar door jouw omgeving opvrolijken.
 

Hoe mooi kan het zijn dat je een natuurproduct een nieuw leven geeft… 
 

2019 is een jaar geworden van vele uitersten…. Enkele moeilijke en zovele gelukkige momenten.
Een spreuk vat het mooi samen : je hebt 2 levens

… het tweede begint wanneer je je realiseert dat je er maar één hebt !
 

De microbe is intussen ook bij mijn partner binnengekropen…
Elke dag opnieuw staan we op of gaan we slapen met nieuwe ideeën, de ene al wat realistischer dan de andere.

 
Floating Art krijgt meer en meer vorm en we zijn blij dat we intussen  door vele mensen gevolgd worden.

 
 

Enjoy!
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